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תודות
תודה למנכ"ל משרד הבריאות פרופ' אבי ישראלי ,לד"ר יצחק ברלוביץ שיזמו ועזרו ביישום
פרויקט חדרי המיון
תודה מיוחדת לוועדת ההיגוי שכללה בכירים מבתי החולים ,הקופות והנהלות בתי החולים
שתרמו מזמנם בעזרה לסקר ובמיוחד לתת-הועדות )הרופאים ג'קי אור ,שמואל בר-חיים,
פיני הלפרין ,ז'ק אשרוב ,אמנון להד ושלמה וינקר כוועדת מבוגרים ויחזקאל וייסמן ,עודד
פוזננסקי ופבלו ז'גופסקי כוועדת ילדים( שהסכימו לעזור במיון נתוני החולים  ,עבודה שהייתה
כרוכה בשעות עבודה רבות
לגב' ציונה חקלאי שעבודתה והנתונים שעיבדה היו הבסיס ליזמת המחקר ועזרו לגבש את
מטרות המחקר ועזרתה ניתנה בכל שלבי עיבוד הנתונים
למנהלי בתי החולים שפתחו בפנינו את חדרי המיון שלהם ,עזרו ליצירת תנאים לאיסוף
הנתונים ,וחלקם אף התראיינו בפני צוות המחקר להסביר את דרכי פעולתם
למנהלות הסיעוד שעזרו ביישום איסוף הנתונים ,עזרו לגבש צוות מתאים ושיתפו פעולה עם
הצוות בזמן שהותו במוסד
למנהלי חדרי המיון שבלי עזרתם לא ניתן היה לבצע את הסקר
לצוות חדרי המיון שסבלו את הפלישה של צוות הסוקרים ועזרו לו בעבודתו
ולצוות שגויס בתוך בתי החולים לביצוע איסוף הנתונים  ,תודה על המסירות והעבודה
המהימנה.

2

רקע
חוק ביטוח בריאות ממלכתי קבע כי קופות החולים חייבות במתן שירותי בריאות לאוכלוסייה
וכי בכל מקרה חריף רשאית הקופה )או האזרח במקרים מסוימים( לפנות לחדר מיון לקבלת
שירותי בריאות דחופים.
חדר המיון מהווה "שער" למערכת האשפוז ומשקף את מדיניות השימוש בבתי חולים
בישראל על ידי האזרחים והרופאים בקהילה .המיון שונה ממחלקות אחרות בבית החולים
בזה שתפקידו העיקרי הוא להחליט האם חולה זקוק לאשפוז או יכול לחזור לביתו .כמו כן
מתמחה המיון כמחלקה לרפואה דחופה )מלר"ד( בטיפול ראשוני בחולה דחוף .בספרות
לבקרת איכות של המלר"ד מתייחסים מחד לתוצא הטיפולי שלו )כמו הזמן שעבר עד למתן
טיפול לחולי  (MIומאידך להחלטות המתקבלות במיון ,כגון החלטה על אשפוז )הולם או בלתי
הולם( ושימוש הולם או בלתי הולם במלר"ד ע"י רופאי הקהילה והאזרחים.
השימוש במחלקות לרפואה דחופה עבור מקרים בלתי דחופים כמו בכל העולם גם בישראל
קיימת תופעה של שימוש בחדרי מיון לצורך רפואה ראשונית .תופעה זו ,בעיקר במדינות בהן
קיימת רפואה ציבורית ופריסה רחבה של מרפאות קהילתיות הפנייה למיון עשויה להיות
כרוכה בכפל -עלויות ,בצפיפות בחדרי המיון ופגיעה ביכולת הצוות לתת טיפול מירבי
לאוכלוסיות הזקוקות לטיפול דחוף .כמו כן קיימת תופעה של זמן ארוך בהמתנה לטיפול במיון
ומתח עבודה בלתי אפשרי של הצוות .1יש לציין שגם בארצות אחרות וגם בישראל אין קביעה
ברורה מהי פנייה מוצדקת למיון .קבוצת חוקרים מארה"ב 2טענה שיש להוכיח  4אספקטים
של טיפול במיון על מנת לקרוא לפנייה למיון בלתי מוצדקת :א .קביעה קלינית של מהי פנייה
מוצדקת למיון ב .קביעת הדחיפות של בעיה קלינית ג .הוכחה ששימוש לא דחוף במיון יעיל
פחות מטיפול בקהילה ד .הוכחה שהעלות של הפנייה גבוהה יותר במיון מאשר בקהילה.
חדר המיון במדינות המערב הפך למוסד הנותן שרות גם לרפואה ראשונית לא
דחופה בשל זמינותו הגבוהה בכל שעות היממה ,אי הצורך לקבוע מראש פגישה עם רופא,
והימצאותה של טכנולוגיה מתקדמת בהישג ידו של כל חולה .3באנגליה נמצא שבבתי חולים
גדולים כ 40.9%-מהפניות נקבעו כרפואה ראשונית ע"י צוות רופאים ואחיות ה .triage-גם
בארה"ב בשנת  2004נמצא ע"י סקר לאומי לשירותים אמבולטוריים של בתי החולים שכ-
 38.9%מהפניות למיון היו פניות של רפואה ראשונית .4הדמיון באחוזי השימוש במיון
לרפואה ראשונית בארה"ב ובאנגליה מפתיע לאור העובדה ששירותי הרפואה הראשונית
הניתנים במדינות אלו שונים בעליל .העובדות הללו מראות שהן החולים והן הרופאים
מעדיפים לשלוח חולה למיון גם בבעיות שאינן דחופות .בספרות העולמית מייחסים פניות
למיון מסיבות שאינן דחופות לבעיות אדמיניסטרטיביות -כגון שעות העבודה של המרפאות
בקהילה ,מרחק מהן ,בעיות פסיכו-סוציאליות של החולים ואפיון מסוים של אוכלוסיות
הבוחרות בטיפול במיון לעומת טיפול ע"י רופא
וחבריה

7,6
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בארה"ב ,נמצא במחקרים של נורית גוטמן

שחולים שרואיינו במיון טענו שבעייתם דחופה למרות שהצוות הרפואי לא מצא
3

שבעייתם דחופה .כמו כן לא היה קשר בין נגישות לרופא הראשוני לבין פניות למיון מסיבות
שאינן דחופות . 8האם חולים ברמה סוציו-דמוגרפית נמוכה משתמשים יותר במיון? התוצאות
במחקרים שונים שבדקו את הפרופיל הסוציו-דמוגראפי של החולים סותרות )ראה להלן(.
בארה"ב מדווחים מחקרים על הבדלים ניכרים בשיעור הפניות עם בעיות לא דחופות
בין בתי החולים השונים .באחד המחקרים היו ב 3-בתי החולים שעורי פנייה שהוגדרו כ-
 , 10% , 2% ,16% inappropriateבהתאמה . 9
הוכחה ששימוש לא דחוף במיון יעיל פחות מטיפול בקהילה :הבדלים בין טיפול של רופא
ראשוני ורופא במיון בבעיות דומות של רפואה ראשונית חוקרים בארה"ב מצאו שטיפול במיון
בבעיות של רפואה ראשונית פחות יעיל מטיפול בקהילה .ארבעה מחקרים שונים שצוטטו
ע"י  GILLהראו שרופאים במיון פחות מיומנים בבעיות של רפואה ראשונית ,שהחולים פחות
מילאו הוראות לגבי טיפול מתמשך שקיבלו מרופאים במיון ,ושנעשו בדיקות מיותרות במיון
לחולים שבדיקות כאלה לא היו הכרחיות לגביהם אולם היוו רוטינה במיון .במחקר מסוג
 10clinical trialמצאו שרופאי משפחה שעבדו במיון שלחו פחות בדיקות ואשפזו פחות מרופאי
המיון ,וגם שביעות הרצון של החולים מהם הייתה גבוהה ,בדומה לזו לה זכו רופאי המיון.
ההחלטה על אשפוז :בדיקת אשפוזים לא הכרחיים אחת ההחלטות המשמעותיות ביותר
במיון היא ההחלטה לאשפז את החולה .החלטה זו קשורה בסיכונים לחולה ועלות גבוהה
למערכת הבריאות ולכן מהווה תוצא שכיח בהערכת מלרד"ים .עבודה חשובה מאוסטרליה
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מטפלת בבעיית האשפוזים המיותרים בשימוש ב Appropriateness Evaluation Protocol

) ,(AEPכלי מדידה לנחיצות אשפוז מבחינה קלינית שפותח בארה"ב בסוף שנות ה70-
ושוכלל ועובד לשימוש בארצות רבות לסריקת חולים שאשפוזם נחוץ וכאלה שאשפוזם
מיותר.

בהערכת כ 500-חולים שאושפזו ,נמצאו 20%

כאשפוזים מיותרים לפי דעת

הקלינאים ביום האשפוז ,וכ 13%-הוערכו כמיותרים גם לאחר  72שעות .אחוז גבוה בין
האשפוזים המיותרים היה בין קשישים )כ 38%-מתוכם הוערכו כמיותרים( .חוקרים אחרים
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הראו שיעורים גבוהים עוד יותר של אשפוזים מיותרים ב 9-ערים בארה"ב עם 23%
מהאשפוזים שנבחרו אקראית כמיותרים ,ועוד  17%שיכלו לעבור טיפול כירורגי אמבולטורי
ולהישלח לבתיהם .בספרד
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נעו דיווחים על אשפוזים בלתי הולמים בין  10-44%כאשר

אשפוזים מיותרים בקרב קשישים < 65נמוכים יותר מאשר בקרב צעירים יותר .בארה"ב
הראו חוקרים

13

שההבדלים בין  2ערים בארה"ב  New Haven and Bostonבשיעורי אשפוז

עבור בעיות בלתי דחופות היו פונקציה ישירה של מספר מיטות האשפוז הקיימות בערים
אלה .מספר מיטות גדול יותר היה קשור בעודף אשפוזים מסיבות שאינן קריטיות.

4

הוכחה שהעלות של הפנייה גבוהה יותר במיון מאשר בקהילה :עלות הטיפול באפיזודה
דומה של מחלה ע"י רופאי המלר"ד ורופאי הקהילה חוקרים בארה"ב

14

מצאו שמחיר הטיפול

באפיזודה של מחלה לא דחופה ע"י המיון היה יקר פי  2.8מטיפול באפיזודה דומה בקהילה.
אבל מבחינת בית החולים העלות הקבועה של המיון )כח אדם מיומן ,החזקת המיון פתוח
 24שעות וכ"ו( הייתה גבוהה ממילא ולכן מבחינת המיון ישנו יתרון לפניות של רפואה
ראשונית :ההכנסה לבית החולים גבוהה יחסית לעלות הטיפול בפניות לא דחופות .פניות אלו
כיסו את העלות היקרה של הפניות הדחופות הראויות
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אולם ,במדינות בהן יש רפואה

ציבורית לכל ,גם אם העלות השולית של ביקור במיון היא נמוכה יחסית ,הרי הכפילות עם
השירותים הניתנים בקהילה ,כמו בישראל למשל ,היא תוספת עלות לשירותי הבריאות
ומעמסה על מערכת הבריאות.
ההיבטים החברתיים של הפניות למיון פניות למיון הן אחד הביטויים להתנהגות בריאותית-
 , Illness behaviorהמוגדרת כפעילות המתבצעת על-ידי הפרט המרגיש חולה על מנת
להגדיר את חוליו ולחפש עזרה .שיקול הדעת של החולה מעוצב על-ידי הרקע החברתי-כלכלי
שלו ,וכמו כן ע"י מין )נשים משתמשות יותר בשירותי בריאות( וגיל )ילדים עד גיל  5וקשישים
משתמשים יותר בשירותי בריאות בהשוואה לקבוצות גיל אחרות( .לגבי השכלה ומקצוע
נמצאו תוצאות סותרות לדפוסי שימוש בשירותי בריאות
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במספר מחקרים לא נמצא הבדל

בין שחורים ולבנים בפרופורציה של חולים עם בעיות לא דחופות שפנו למיון .במחקרים
אחרים ,נמצא יותר שימוש במיון של שחורים עם שנות לימוד מעטות "כנראה בהקשר
למושגים שלהם על נגישות שרותי הבריאות האחרים" .מסקנת החוקרים הייתה שאי-השוויון
נעוץ לא רק באפשרות לגשת למלר"ד ,אלא גם במבנה שירותי הבריאות בקהילה אותה
משרת המלר"ד.
בישראל יש עניין בדפוסי פנייה חברתיים מאחר והינה חברה הטרוגנית ,רב-תרבותית,
והשימוש בשירותי הבריאות עשוי להיות שונה בין קבוצות האוכלוסייה השונות .המחקר
הנוכחי מציג את תמונת המצב גם לגבי השימוש במלר"ד באזורים שונים ברחבי הארץ גם
לאור הבדלים במצב הסוציו אקונומי של הפונים.
מידע על פניות למיון בישראל חוק ביטוח בריאות ממלכתי מאפשר לכל האזרחים גישה
לרופא בקהילה .למרות זאת מספר הפניות לחדרי המיון לשנה בארץ הן כ  2.5מיליון .עם
עלות ממוצעת של  ₪ 538לפנייה .מדובר בהוצאה של למעלה ממיליארד  ₪בפניות למיון
וזאת ,ללא חישוב העלות של אשפוזים שהיו נמנעים אלמלא הפנייה למיון .על חדרי המיון
בארץ קיים מידע אדמיניסטרטיבי שיטתי ממרבית בתי החולים הכלליים ודוחות מופצים בכל
מערכת הבריאות .אולם ,לא קיים מידע קליני וסוציו-דמוגראפי שיסביר את הסיבות לפניות
ולהפניות המרובות למיון ואת ההבדלים הניכרים בשעורי האשפוז מהמיון בין בתי החולים
הכלליים.
5

מידע לאומי על מיון נמצא חסר בנושאים הבאים:
•

הסיבות הקליניות המיידיות לפנייה למיון ,ומידת דחיפות הפנייה

•

פרופיל החולים המופנים/פונים לחדרי מיון מבחינה סוציו-דמוגרפית )השכלה ,מקצוע,
לאום ,עולים חדשים ,ואזור מגורים(

•

פרופיל החולים הפונים למיון מבחינת עומס התחלואה הכרונית שלהם

•

סיבת הפניית החולה למיון ע"י הרופא שלו ,במקרים בהם קיימות אפשרויות
אלטרנטיביות של טיפול בקהילה

•

עמדתו הסובייקטיבית של החולה לגבי הפנייה הנוכחית למיון :האם הסכים\ דרש
הפנייה למיון )במקרה של הפנית רופא( או פנה בעצמו

•

העמדות הכלליות הסובייקטיביות של הפונים בנושא השירותים הניתנים במלר"ד
17

לעומת השירותים הניתנים בקהילה )אמון בקהילה/אמון במיון(
•

הפעולות והטיפולים שנעשו לחולים במיון בהתחשב בתמהיל הקליני של הפונים.

•

ההחלטות שהתקבלו במיון לגבי אשפוז\ שחרור החולה והשלכותיהן

•

כפל שימוש בשרותי בריאות לגבי הפונים למיון  :פניות חוזרות למיון ,פניות לאחר
הפנייה למיון גם לרופא הקהילה :מה אירע למחלה שבעטיה ביקר החולה במיון
בתקופה שלאחר פניית האינדקס למיון )עבור חולים ששוחררו(

•

שיעורי אשפוז המשוקללים למצבו הקליני של החולה.

למשרד הבריאות נידרש סקר ראשוני שיוסיף את הנתונים הקליניים והסוציו-דמוגרפים לפניות
חולים למערכות המלר"דים שהיו חסרים למערכת ויתארו את אוכלוסיית הפונים ורמת הבירור
במלר"דים.

מאחר ותאור מפורט של כל סוגי האוכלוסייה המגיעה למיון דורש משאבים

גדולים ביותר הוחלט למקד את הסקר ב 3 -אוכלוסיות נבחרות :קשישים מעל גיל  ,75ילדים
בני  1-4שנים ,וחיילים .בחירת האוכלוסיות הספציפיות לשם הערכת התפקוד של חדרי המיון
נעשתה בגלל האופי המיוחד של כל אחת מהאוכלוסיות האלה .פרוט הסקר לגבי כל אחת מהן
ייעשה בהמשך.
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מטרות כלליות של סקר המיון:
ליצור בסיס מידע קליני על פניות לחדרי המיון בבתי החולים הכלליים ולמיינן להכרחיות
ולכאלו שניתן היה לטפל בהן בקהילה ,על מנת לבדוק את פעילות המיון לפי תמהיל החולים
ואת ההחלטה על אשפוז\ שחרור החולה .כמו כן לאבחן את התועלות לחולה עצמו מהפנייה,
והתועלות לבתי החולים ,שהרי ללא תועלות לא היה מספר הפניות למיון גדול כל כך  .על
בסיס זה ניתן יהיה בעתיד להמליץ על כלים לשיפור מערך המיון.

מטרות ספציפיות של סקר המיון:
 .1תיאור התפלגות הפניות למיון במשך היממה.
 .2סיווג הפניות מבחינה קלינית ,לפניות הכרחיות ולכאלו שיש עבורן חלופה טיפולית
בקהילה )פניות לא הכרחיות(.
 .3בדיקת הסיבות האובייקטיביות לפנייה למיון בקרב הפונים )סיבות אקוטיות לפנייה,
מחלות רקע( והסובייקטיביות )עמדות לגבי שירותי הבריאות השונים ושביעות רצון
מהטיפול במלר"ד( על סמך ראיון עם הפונה וגיליון המיון.
 .4הערכת מצבו הסוציו-דמוגראפי של החולה על פי כתובת מגורים ) ,( GISמקצוע,
השכלה וכ"ו )השאלות מותאמות לאוכלוסיה הספציפית הנשאלת( על מנת לבדוק את
ההשפעה על :שיעורי פנייה מסיבות דחופות ושאינן דחופות ,עמדות החולה לגבי
הטיפול במיון ובקהילה ,17שביעות רצון מהטיפול ,פניות חוזרות לשרותי בריאות לאחר
פניית האינדקס.
 .5תיאור הטיפול במלר"ד לפי גיליון המלר"ד :הבדיקות ,ההתייעצויות עם מומחים
והטיפולים שניתנו במלר"ד.
 .6הערכת ההחלטה על שחרור החולה על פי גיליון המלר"ד וראיון טלפוני עם החולה.
 .7הערכת ההחלטה על אשפוז החולה על פי גיליון המלר"ד וסיכום המחלה בסוף
האשפוז.
 .8הערכת פניות חוזרות לרופא בקהילה או למיון בשבוע שלאחר השחרור מהמלר"ד
מהראיון הטלפוני עם החולה.
 .9הערכת פניות חוזרות ואשפוזים חוזרים עד  6חודשים שלאחר פניית האינדקס למלר"ד
מתוך נתונים ממוחשבים של משרד הבריאות.
 .10השוואות בין קבוצות של בתי החולים לגבי שיעורי אשפוז לפי :תמהיל החולים  ,המצב
הסוציו-דמוגראפי ,גודל המוסד ,בעלות ,פריפריה לעומת מרכז הארץ ,לחץ על המיון
מבחינת מספר הפונים .
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שיטות
מבנה כללי של הסקר היוזמה לסקר באה מהנהלת משרד הבריאות שהטילה את ביצועו על
המחלקה לחקר שרותי רפואה .הסקר תוכנן כמחקר תלת שכבתי אשר החל בסקר פיילוט
שנערך ב 4-בתי חולים מנובמבר  2003ועד פברואר  ,2004ולאחריו בעוד  11בתי חולים
במהלך ) . 2006-2005בית חולים אחד נסקר ב  2004לפעוטות וב 2005-לקשישים( הסקר
בוצע ע"י המחלקה לחקר שרותי רפואה בשיתוף עם הנהלת המוסדות הנחקרים וקופות
החולים ובמימון משרד הבריאות .בגלל אילוצים תקציביים לא ניתן היה לסקור את כל  26בתי
החולים הכלליים ,ולכן נכללו סה"כ  13בתי חולים .בתי החולים נדגמו כמייצגים אספקטים
שונים שעשויים היו להשפיע על חדר המיון כלהלן 5 :נבחרו כמייצגים את בתי חולים העל4 ,
כמייצגים את בתי החולים הגדולים שאינם בתי חולים על ,וארבעה בתי חולים קטנים יחסית.
כמו כן מתוך  13בתי החולים 3 ,נבחרו כשייכים לשרותי בריאות כללית 6 ,ממשלתיים2 ,
ציבוריים -ממשלתיים ו 2-עירוניים ממשלתיים .מבחינת הפריפריה סקרנו  5בתי חולים
הנמצאים בספר והשאר בתוך הערים הגדולות .פיזור בתי החולים היה מהצפון לדרום הארץ.
מבנה אדמיניסטרטיבי של הסקר
ועדת היגוי :לסקר מונתה ועדת היגוי ע"י מנכ"ל המשרד ,שהורכבה מנציגויות של מנהלי בתי
החולים ,מנהלי חדרי המיון ,קרפ"ר ,קופות החולים והנהלת משרד הבריאות כמו כן השתתפו
 4החוקרים מהמחלקה לחקר שרותי רפואה שעליהם הוטל הביצוע .בראש הועדה עומד
מנכ"ל המשרד .תפקידי ועדת ההיגוי היו ללוות את התכנון והבצוע של הסקר.
התפקידים הספציפיים הם:


אישור גרסה סופית של השאלונים :גרסאות ראשונות של השאלונים הוכנו לצורך הסקר

המקדים .לצורך התחלת הסקר הכללי הובאו השאלונים של הסקר המקדים והעיבודים
שנעשו עליהם לדיון בוועדת ההיגוי לאישור ותיקונים אחרונים .כמו כן נידונו הראיונות עם
החולים לאחר השחרור ובזמן השהייה במיון.


חברי ועדת ההיגוי לקחו חלק פעיל בביצוע הסקר במוסד שלהם בעזרה לצוות המבצע

ובמענה לשאלות שהתעוררו בזמן הביצוע.


ועדת ההיגוי לוותה את עיבוד הנתונים ולחבריה הייתה אפשרות להציע ולדון בהיבטים

ספציפיים של ניתוח הנתונים.


לכל בית חולים ישנה אפשרות לבקש את קבלת הנתונים שלו לעומת סה"כ בתי החולים,

אבל זהות בתי החולים תישאר חסויה .בנוסף נערכים דיונים בוועדת ההיגוי לגבי דרך הצגת
הנתונים בדו"ח :השוואה פרטנית של בתי חולים או קבוצות של בתי חולים :מרכזיים לעומת
פריפריים ,גודל ,בעלות וכ"ו.
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ועדת הלסינקי העליונה לפני תחילת הסקר המקדים הועברה הצעת המחקר לועדת הלסינקי
העליונה של משרד הבריאות .אישור הועדה התקבל עם הנחייה לבקשת הסכמה מכל חולה
לראיון במיון ובטלפון לאחר השחרור מהמיון ,ושמירת סודיות מרבית בהקשר לפרטיו
האישיים של החולה.
הניהול השוטף של הסקר נעשה ע"י צוות המחלקה לחקר שירותי רפואה וכלל אפידמיולוגים
)פרופ' אלישבע שמחן ,ד"ר ענבל זלץ ,גב' ענת זוהר ומר ג'ורג' מנצגניאן( ,ביו-סטטיסטיקאים
)ד"ר נויה גלאי ,ומר נתנאל גולדשמידט( ,מנהלת אדמיניסטרטיבית )גב' שרה זקס(,
אחראיות על ניהול קבצי הנתונים )גב' עדנה מלכה ,פטריסיה גוטמן וגב' זהבה כנפו( ועוזרת
מחקר )הגב' אילה סלנט( .הצוות היה אחראי על פיקוח בבתי החולים בזמן איסוף הנתונים
להשגת סטנדרדיזציה של איסוף הנתונים ועל איכותם.
פגישות מקדימות בכל מוסד :בכל אחד מהמוסדות שנבחרו להשתתף בסקר נערכה פגישה
מקדימה עם המנהל הכללי של בית החולים ועם הצוות שלו לצורך קבלת הסכמתו להשתתף
ולצורך קבלת עזרה אדמיניסטרטיבית מהנהלת בית החולים .ההיענות בבתי החולים הייתה
מלאה הן מצד המנהלים והן מהנהלת הסיעוד .כמו כן היה שיתוף פעולה מלא עם מנהלי
המלר"דים ,האחיות הראשיות והצוות שלהן .שיתוף זה בזמן הסקר הוא שאפשר את ראיונם
של כ 3000-פונים למיון ואת המעקב אחרי הקורות אותם במיון.
אוכלוסיית המחקר כפי שכבר הוזכר ,אוכלוסיית המחקר כללה פעוטות בני  1-4שנים,
קשישים בני  75ומעלה וחיילים שפנו במשך שבוע למלר"ד שנסקר .הקריטריונים להתאמה
בפעוטות ובחיילים היו כל פעוט או חיילים שפנו למלר"ד במהלך היממה מסיבה שאיננה
טראומה וחתמו על הסכמה להתראיין לסקר .בקשישים נדגמו כל הקשישים שפנו למלר"ד
וחתמו הם או האפוטרופוס שלהם על הסכמה להתראיין כולל מקרי תחלואה וטראומה.
קשישים שלא יכלו להתראיין בשל מצבם הקליני ולא נכח לצידם אפוטרופוס לא רואיינו ,ומולא
עבורם שאלון שהכיל אך ורק מידע מהגיליון הרפואי והסיעודי .לא השתתפו פונים שסירבו
להשתתף ופונים שזוהי פנייתם השנייה למלר"ד ,במהלך הסקר .על מנת לאפשר פיקוח צמוד
על איסוף הנתונים חולקו בתי החולים על פני השנה 4 .בתי חולים שהשתתפו בפיילוט וגם
הם נכללים בעיבודים ,נחקרו במשך  .2003 - 2004הסקר העיקרי ב 11-בתי חולים נעשה
במהלך ) 2005- 2006לבית חולים אחד חזר הצוות פעמיים :סקר פעוטות נעשה ב2004
במסגרת הפיילוט ,וסקר קשישים ב.(2005-
דגימת החולים ושיטת הסקירה מטרת הדגימה הייתה להגיע למספר דומה בכל בית חולים
) 150 -100חולים מכל קבוצת גיל ( ,סה"כ כ 300-פונים .במוסדות בהם לא נדגמו חיילים,
נדגמו יותר קשישים וילדים ) 150מכל קבוצה(  .ב 4-בתי החולים שהשתתפו בסקר המקדים
ונכללים במספר עיבודים בדו'ח זה  ,מספר החולים היה גדול יותר .לכן ,בדו"ח תיאורי ראשון
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זה ,כללנו רק מדגם רנדומלי של החולים מהסקר המקדים המתאים לגודל הדגימה בשאר
בתי החולים .בהמשך העיבודים של כל אוכלוסיית הסקר יינתן משקל מתאים לכל בית חולים
על פי גודל הדגימה וכן לפי אחוז החולים שנדגמו בסקר מסך החולים שאכן פנו למיון .זאת
על מנת לאפשר עיבודים מורכבים על ה POOL -של החולים מכל בתי החולים.
שבוע הסקר במשך תקופה של כשבוע ימים רצופים לאורך השנה ,נסרקו בתי החולים
המשתתפים לחולים קשישים ,פעוטות וחיילים ,במשך כל  24השעות של היממה .השבוע
הנבחר היה מקרי ולא נרשמו בו אירועים חריגים כגון :אירוע רב נפגעים או פיגוע באף אחד
מבתי החולים המשתתפים .בתי החולים היו שונים בעומס היומיומי במיון .לכן ,במקרים בהם
לא היו בשבוע מספיק חולים מכל אוכלוסייה נמשך הסקר עד שבועיים עד גודל המדגם
שהושג אז .לעומת זאת ,בבתי חולים בהם מספר הפונים המתאימים לסקר היה גדול
בהרבה מ 100-לשבוע ,נדגמו משמרות העבודה במיון כך שיהיה ייצוג לכל יום בשבוע.
התאמת כל חולה לכניסה לסקר נעשתה על פי קריטריונים מוגדרים מראש.
איסוף הנתונים נעשה ע"י אחים\ אחיות של בית החולים שנשכרו במיוחד לצורך זה בעזרת
שרותי הסיעוד של בית החולים .הוחלט על "כיסוי" חדרי המיון ע"י הסוקרים במשך  24שעות
בתקופת הסקר .בבתי חולים מסויימים לאחר שהתברר שאין מספיק חולים בשעות הלילה
הוחלט לא להושיב סוקר בין  12בלילה ל 7-בבוקר בכל ימי הסקר ובמקום זה נדגמו משמרות
הלילה .קשישים שפנו בלילה לאחד מבתי החולים ובמרבית המקרים הושהו במיון עד הבוקר,
רואיינו במיון ע"י אחות הבוקר.
הסוקרים עברו הכשרה מיוחדת ע"י צוות המחלקה לחקר שרותי רפואה שכלל הכשרה
ראשונית אחידה וליווי צמוד של איסוף הנתונים בכל מוסד .דגש מיוחד ניתן לריאיון החולים.
במסגרת ההכנה לסקר נעשו סימולציות לראיון החולים והמשתתפים ראיינו זה את זו .הסקר
בבתי החולים היה בליווי צמוד של צוות המחלקה לחקר שרותי רפואה שסיפק המשך הכשרה
ופיקוח תוך שירות ותיווך בין הצוות הסוקר לקלינאי המיון והצוות האדמיניסטרטיבי של בית
החולים.
ראיונות במלר"ד אוכלוסיית הסקר אותרה עם כניסתה למלר"ד ורואיינה לאחר קבלת הסכמה
מדעת לסיבת הפנייה ,מצב סוציו-דמוגרפי ,ועמדות לגבי שרותי הבריאות.
מיצוי של הגיליון הרפואי במלר"ד נעשה לכל משתתף במחקר לגבי רמת הבירור במיון
)בדיקות וייעוצים( ,פרופיל המחלות הכרוניות ,הטיפולים במיון ,החלטות ואבחנות בסוף
הטיפול.
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מעקב טלפוני למשוחררים מהמלר"ד כחמישה עד עשרה ימים לאחר הפנייה למלר"ד הצוות
הסוקר התקשר לכל המשוחררים וביצע ראיון טלפוני להמשך מחלתם של המשוחררים וכן
שאלון המעריך שביעות רצון מהתהליך במלר"ד.
סיכום מחלה למאושפזים בתום האשפוז ,צולם סיכום המחלה ונאספו האבחנות בתום
האשפוז.
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שיטות עיבוד הנתונים
 .1סיווג הפניות לפי הכרחיות הפנייה למלר"ד סיווג חולים לפניות הכרחיות ולכאלה שעבור
פנייתם הייתה חלופה טיפולית בקהילה ,נעשה בעזרת תת-וועדות של קלינאים:
מונו  2תתי -וועדות של קלינאים מתוך וועדת ההיגוי ע"י המנכ"ל :תת ועדה של רופאים
מהמיון ומהקהילה עבור פונים מבוגרים ,שכללה את החיילים והקשישים ,ותת ועדה עבור
ילדים בגילים .1-4
הוועדה למבוגרים כללה את ד"ר ג'קי אור ,מנהל מלר"ד שיבא וראש האיגוד המקצועי של
רופאי המלר"ד ,ד"ר פיני הלפרין מנהל מלר"ד איכילוב ולשעבר ראש האיגוד של רופאי
המלר"ד ,ד"ר שמואל בר חיים מנהל מלר"ד אסף הרופא ,ד"ר ז'ק אשרוב מנהל מלר"ד
וולפסון ,ד"ר אמנון להד ראש היחידה לרפואת המשפחה בבית הספר לרפואה בירושלים,
ד"ר שלמה וינקר מהקרפ"ר  ,ומנהל המחלקה לרפואת המשפחה באוניברסיטת תל-אביב .
ועדת הילדים כללה את ד"ר יחזקאל וייסמן ,מנהל מלר"ד שניידר ,ד"ר עודד פוזננסקי ,רופא
ילדים בביה'ח שניידר ומנהל מרפאה בקהילה ופרופ' פבלו ז'גופסקי ,רופא ילדים בביה'ח
סורוקה.
תפקיד הוועדות היה להתאים למציאות בישראל מדדים לסיווג המקרים המגיעים למלר"ד לפי
החומרה הקלינית של מצבם האקוטי ,למקרים שיש לבעייתם חלופה טיפולית בקהילה )פניות
לא הכרחית( ,ולכאלה שאין לבעייתם חלופה טיפולית בקהילה )פניות הכרחיות( .כל שאר
המקרים הוגדרו כ"שטח אפור .הוועדה הסתמכה על המדד הקנדי The Canadian ) CTAS

 ,(Triage and Acuity Scaleשהוא מדד המהווה  guidelineלביצוע טריאז' במלר"דים ,וכן דנה
בכל המקרים הקשים לסיווג .שיטת עבודת הועדות הייתה כלהלן :מיון ראשוני של החולים
נעשה במסגרת המחלקה לחקר שרותי רפואה על פי המדד הקנדי  CTASבעזרתו של ד"ר
אמנון להד-רופא משפחה .אי הסכמות בין ה CTAS-לבין המיון הראשוני ,או קושי להחליט
)"שטח אפור"( היו השלב הבא במיון החולים .עם התכנסותה של תת הועדה של הקלינאים
עברו רופאי הועדות על רשימת חולים לגביהם היה קושי להחליט על סיווגם .הוועדה קבעה
סופית האם לדעתה פניית החולים למיון הייתה הכרחית ,או ניתנה לטיפול בקהילה ,או שאין
אפשרות לקבוע את מידת הדחיפות של הפנייה והחולים נשארים "בשטח אפור" .יש להדגיש
כי בעת קביעת הסיווג להכרחיות הפנייה ,הוועדה לא ידעה על ההחלטה במיון של שחרור או
אשפוז החולה.
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סיווג הפונים על פי הדחיפות
הקלינית לפנייה למלר"ד

& The Canadian Triage
Acuity Scale

ועדת מומחים קלינית להתאמה
לסקר הישראלי

מצבים קליניים שדורשים
בירור/טיפול במלר"ד

מצבים קליניים שאפשר לטפל בהם
בקהילה )בהנחה שהמרפאה פתוחה(

פניות הכרחיות

פניות לא הכרחיות

 .2עיבודים סטטיסטיים
עיבוד חד משתני
בשלב ראשון של העיבודים המתואר בדו"ח זה ,נעשה מיון חד-משתני של משתני הסקר
עבור כל האוכלוסייה ונערכו השוואות לפי קבוצות של בתי חולים .העיבוד נעשה לפי סיבות
פנייה קליניות שמוינו לפי הכרחיות הפנייה ,פרופיל מחלות כרוניות ,מצב סוציו-דמוגראפי,
שיעורי אשפוזים ,ושיעורי חזרות למיון .כמו כן נעשה עיבוד על עמדות החולה ושביעות רצונו
מהפנייה למיון.
רמת הבירור במיון :במסגרת העיבודים תוארה השונות בין בתי החולים בהיקף הבירור במיון
בקרב חולים שלא אושפזו ,מאחר ולגביהם ניתן לבדוק את רמת הבירור שנעשית במיון ללא
המחוייבות לחולה מאושפז .לצורך ההשוואה בין בתי החולים ,נבחרו  3סוגי בירורים המהווים
רוטינה במרבית בתי החולים :ביצוע ספירת דם ,ביוכימיה וצילום חזה .את רמת הבירור במיון
בדקנו לעומת ההחלטה על אשפוז ולעומת זמן שהייה במיון.
משתנים ברמת בית החולים
משתנים ברמת בית החולים היו :מיקום בית החולים )במרכז או בפריפריה( ,מאחר והתנאים
לאשפוז חולים שונים באזורים שונים ובעלות על בית החולים.
משתנה נוסף הוא היחס בין מספר המיטות בתקן בבתי החולים ל 1000-פניות למיון בשנה,
מנתוני ציונה חקלאי .באוכלוסיית הקשישים חושב היחס הזה לפי מספר המיטות הפנימיות
בתקן )מאחר ומרבית הקשישים ,למעלה מ 80%-אושפזו במחלקות אלה( ל 1000-פניות
קשישים למיון בשנה .ובאוכלוסיית הילדים חושב לפי מספר מיטות הילדים בתקן ל1000 -
פניות ילדים למיון בשנה.
היחס הזה ,מבטא זמינות של מיטות בבית החולים לעומס על המיון .ההנחה הייתה
שההחלטה על אשפוז נובעת גם מהיכולת של המוסד לקלוט חולים לאשפוז ,בנוסף לשיקולים
הקליניים .כך שככל שמספר הפניות למלר"ד עולה ומספר המיטות נשאר קבוע ,יהיה יחס
13

המתאשפזים לפונים קטן יותר .ולהיפך ,ככל שמספר המיטות יהיה גדול יותר ומספר הפונים
קבוע ,יהיו יותר אשפוזים מהמיון.
מודלים רב משתניים
נבנו מודלים רב משתניים של רגרסיה לוגיסטית עם תוצא אשפוז .משתנים שהוכנסו למודל
הם אלה שה  P-valueשלהם קטן או שווה ל .0.1
המשתנים המסבירים את הסיכוי להתאשפז שרצינו לבדוק הם:
משתנים ברמת הפרט כגון גיל ,מין ,מצב סוציואקונומי ,חלופה טיפולית ,מצב אקוטי ,תחלואה
כרונית ,דפוס שימוש בשירותים על ידי החולה.
כדי להחליט אלו משתנים להכניס ברמת בית החולים בדקנו מספר מודלים מקוננים
) (nestedבסדר עולה כשבכל מודל הוכנסו המשתנים המתארים את הפרט )(case-mix
והוספנו עליהם בכל מודל משתנה נוסף ברמת בית החולים:
 (aמודל רק עם משתני הפרט.
 (bמודל עם משתני הפרט בתוספת משתנה העומס.
 (cמודל עם משתני הפרט בתוספת משתנה העומס ומיקום בית החולים.
 (dמודל עם משתני פרט ובתי החולים הפרטניים
לפי התיאוריה בעזרת הפרש ב  ( LL) Log Likelihoodשל  2מודלים מקוננים )(nested
ניתן לבחון האם כדאי להשתמש במודל המורכב יותר או לא .כל מודל מוסיף משתנה מסביר
)ראה תוצאות לכל אוכלוסייה בדו"ח שלה( .אם ההפרש ב  LLמובהק אזי המשתנה משפיע
במידה מובהקת .לפי העיבודים נראה שמודלים המתייחסים לאוכלוסיות הסקר השונות הראו
תוצאות שונות ,דבר היכול להראות הבדלים בהשפעות על אשפוז באוכלוסיית פעוטות
לעומת קשישים ,ראה תוצאות לכל אוכלוסייה בדו"ח שלה.
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פרק  1סקר פניות קשישים למלר"ד
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רקע לאוכלוסיית הקשישים
גל העלייה בשנות התשעים הביא לגידול משמעותי באוכלוסיית ישראל בכלל ,ובאוכלוסיית
הקשישים בפרט )קצב גידול הקשישים היה כפול מזה של האוכלוסייה הכללית( .1718כיום
אוכלוסיית הקשישים מעל גיל  75בארץ מהווה כ  4.5%מכלל האוכלוסייה  .19אולם ,עומס
התחלואה והשימוש בשירותי בריאות בקרב הקשישים גבוה במיוחד .כל קשיש בממוצע
פונה לרופא המשפחה שלו כ  11-פעמים בשנה .מכלל הפניות לחדרי המיון בשנה ) 2.5מליון
פניות( ,כ 10% -מהפונים הם מעל גיל  75ומתוכם כל ביקור שני מסתיים באשפוז  .20כשני
שליש מהפונים למלר"ד בגיל  75ומעלה מתאשפזים ,שיעור גבוה במיוחד ביחס לקבוצות גיל
אחרות בהן שיעור האשפוזים עומד על שליש . 20
בספרות מדווח כי בהשוואה לחולים פחות מבוגרים ,השימוש במלר"ד בקרב הקשישים הוא
גבוה במיוחד ,אולם הפניות הן מסיבות דחופות יותר והם נוטים יותר להתאשפז או לחזור
למיון לאחר השחרור  .22 ,21מחקרים רבים עוסקים בשאלה מדוע קשישים פונים יותר לקבלת
שירותי רפואה בחדרי המיון בהשוואה לקבוצות גיל אחרות? ולמה אינם מעדיפים את רופא
המשפחה? ,Shah MN et al.סבורים כי השימוש העודף בחדרי המיון על ידי הקשישים קשור
לחרדה משינויים במצב בריאותם .הקשישים סבורים ומאמינים כי כל שינוי במצב בריאותם
חייב להיות מטופל מיידית.
מחקרים מוכיחים כי רציפות הטיפול בחולה על ידי הרופא הקבוע שלו ,הינה בעלת אפקט
חיובי על מצב הבריאות של החולה ,וכי במקרים בהם הקשר שבין הרופא בקהילה למטופליו
רציף ויציב ישנה ירידה בשיעורי האשפוז

24 ,23

במקרים רבים החולה עצמו אחראי לפנייה

למלר"ד ,ולעיתים אף מבקש את ההפניה מהרופא .ככל שתחושת הביטחון במקצועיותו של
רופא המשפחה ובידע שלו תגדל ,המטופל יעדיף את רופא המשפחה על פני הפנייה
למלר"ד ,במיוחד במקרים הקלים שלא מצדיקים הפנייה למלר"ד.
אשפוז קשישים מעל מחצית מהביקורים של קשישים במלר"ד מסתיימים באשפוז .20בספרות
נראה כי שימוש עודף בשירותי בריאות לא בהכרח מהווה יתרון לחולה הקשיש

,29 ,28 ,27 ,26

 .30גינסבורג וחבריו שבדקו את השימוש במיון בקרב  605קשישים בני  70ומעלה טוענים כי
בשל המורכבות הקלינית של הקשיש קשה שלא למצוא צידוק לפנייתו לחדר המיון

29

ההחלטה על אשפוז קשיש מהמלר"ד הינה בעלת השלכות משמעותיות עבור הקשיש ,שכן
הוא נאלץ לשנות את מסגרתו הטבעית בקהילה ,שהיא משמעותית ביותר לאיכות חייו
ולתפקודו הפיזי והמנטאלי.
יעד המחקר הנוכחי הוא להבין טוב יותר את הסיבות לפניה למלר"ד הן מצד הקשיש
ומשפחתו והן מצד המערכת ,וכן להבין את ההחלטה לאשפז או לשחרר בסיום הטיפול
במלר"ד.
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מטרות ספציפיות בסקר פניות קשישים למלר"ד:
בסעיף זה נתייחס רק למטרות הספציפיות לאוכלוסיית הקשישים ,מעבר למטרות הסקר כפי
שפורטו לעיל.
לבדוק את הסיבות הסובייקטיביות של הקשיש בפניה למלר"ד :ראיון עם הפונה )או
האפוטרופוס של הקשיש( לגבי סיבת הפניה הנוכחית ,מחלות רקע ,מצב הסוציו-אקונומי,
רמת התפקוד  ,ADLעמדות החולה לגבי שירותי הבריאות השונים ,הערכת מצב הבריאות
הסובייקטיבי )(SF-12

השערות
קיימת שונות באופי הפנייה של קשישים למלר"ד בין קבוצות של בתי החולים )פניות עם
חלופה טיפולית בקהילה ופניות שאין להן חלופה טיפולית בקהילה( ,השונות קשורה באופי
החולים ואופי שרותי הבריאות בקהילה.
רוב פניות הקשישים למלר"ד הן פניות שאין עבורן חלופה טיפולית בקהילה.
בעיני הקשישים ומשפחותיהם התועלת המיידית מהמלר"ד היא ריכוז בדיקות ,זמינות
מומחים וקבלת אבחנה מהירה.
הקשישים הפונים למלר"ד מאמינים יותר במקצועיותם של רופאי המלר"ד לעומת רופאי
הקהילה.
קיימת שונות בחומרת המחלה )הולמות הפניה( בין קבוצות אוכלוסייה עם מצב סוציואקונומי
שונה.
ישנה שונות ברמת הבירור במלר"דים המותנה בהחלטה על אשפוז הקשיש ובמדיניות בית
החולים.
ההחלטה לאשפז קשישים מהמלר"ד לא קשורה תמיד בחומרת המחלה ,אלא קיימים גם
שיקולים נוספים :המצב הסוציו-אקונומי של החולה ,גודל בית החולים ,מיקומו :פריפרי לעומת
עירוני ,שייכותו :קופ"ח לעומת ממשלתי והקשר בין בית החולים והקהילה.
שיעור הפניות החוזרות למלר"ד כשבוע לאחר פניית האינדקס שונה בין בתי החולים ואינו
קשור לשיעורי השחרור מבתי החולים.
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הגדרת משתנים מורכבים בסקר הקשישים

הכרחיות הפנייה למלר"ד )קיום  /אי קיום חלופה טיפולית בקהילה(:ראה שיטות בתחילת
הדו"ח .וועדת הקשישים החליטה כי סיווג פניות הקשישים יסתמך אך ורק על המידע
מהאנמנזה של החולה ,הבדיקה הפיזיקאלית שלו במיון ומחלות הרקע שלו )במטרה לדמות
את המידע למידע הנגיש בידי רופא המיון ,אי לכך לא נכללו תוצאות של בדיקות ,הדמיות
ואבחנה בסוף המלר"ד בזמן סיווג מקרי הקשישים( )ראה נספח מספר  1לפרק זה(
מצב סוציואקונומי מצב סוציואקונומי הוגדר לכל חולה על פי מקום מגוריו .הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה הגדירה אזורים סטטיסטיים ועל פיהם בנתה אשכולות סוציואקונומיים :ישנם
 20אשכולות סוציואקונומיים כאשר  =1אשכול נמוך ו =20 -אשכול גבוה .הסיווג שלנו נעשה
בהתאם ללשכה .אשכול נמוך ) (1-4הוגדר כמצב סוציואקונומי נמוך ואשכול סוציואקונומי
גבוה הוגדר כשייכות לאשכול גבוה ).(17-20
 SAPS-Simplified acute physiology scoreכלי קליני שנגזר ממדד ה APACHE -הבנוי
מ  14מדדים קליניים הנותן דירוג לחומרת המחלה האקוטית בקרב חולים קשים על סמך
הסיכון לתמותה בחולים אלה SAPS .לא לוקח בחשבון את אבחנת החולה אלא מתבסס
ברובו על תוצאות מעבדה וסימנים חיוניים לחישוב חומרה ולכן מתאים לאוכלוסיות
הטרוגניות.
 Charlson's Indexבנוי מ  19קטגוריות של קבוצות מחלות )על פי  (ICD-9ומודד תחלואה
כרונית .לכל קבוצת מחלות ניתן משקל הנקבע על פי הסיכון של החולה לתמותה תוך שנה.
חישוב ה scoreשל כל הקבוצות קובע את הסיכון המצטבר של החולה לתמותה .ככל
שה scoreגבוה יותר הסיכון לתמותה עולה.
חישוב מצב תפקודי של הקשיש ) (ADLלצורך חישוב מצבו התפקודי של הקשיש ,השתמשנו
במדד המקובל ) , Katz index of independence in activities of daily living (ADLשלוקח
בחשבון

 6תחומי תפקוד על מנת לחשב את היכולת התפקודית של האדם .השאלות

להערכת ה  ADLהופנו לקשיש עצמו ולמטפליו .המדד מחשב  scoreהנע בין  0ל  6כאשר
=0תלותי לחלוטין )סיעודי( ו  = 6-עצמאי לחלוטין.
גודל בית החולים גודל בית החולים חושב לפי מספר המיטות הפנימיות בתקן לכל בית
חולים ,בתי החולים דורגו באופן רציף וחולקו לפי שלישונים .נלקחו בחשבון רק מספר
המיטות הפנימיות בתקן מאחר ורוב הפונים הקשישים בסקר ,מעל  ,80%אושפזו במחלקות
הפנימיות.
זמינות מיטות בבתי החולים היחס בין מספר המיטות הפנימיות בתקן בכל בית חולים ל-
 1000פניות קשישים למלר"ד בשנה.
זמינות של רופא 17בדקנו את זמינות הרופא בקהילה במחוז אחד במרכז הארץ בשיתוף
פעולה עם הנהלת המחוז ,ב'שירותי בריאות כללית' ,מאחר וכ 80% -מהקשישים בסקר
מבוטחי 'שירותי בריאות כללית' .שעות הפעילות של כל אחת מ  44מרפאות המחוז חושבו
לפי מספר הרופאים העובדים במרפאות אלה ושעות עבודתם בשבוע מחולק למספר החולים
שפנו בפועל בשבוע למרפאה.
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ממצאים של אוכלוסיית הקשישים
הענות הקשישים להשתתף בסקר  1920קשישים ב 11 -בתי חולים פנו למיון בשעות
שהסקר פעל.
תרשים מספר :1
הענות הקשישים לראיון בסקר

2%

7%

5%

רואיינו
סירובים
פספוסים
פניות חוזרות

86%

מתרשים מספר  1עולה כי ההיענות להשתתפות בסקר היתה גבוהה מאוד והגיעה ל86%-
מרואיינים מתוך כלל הקשישים שפנו 5% .מהפונים סרבו להשתתף בסקר 7% ,מהפונים לא
אותרו על ידי הצוות הסורק במיון )פוספסו( ועוד  2%היו קשישים שפנו בפעם השנייה
למלר"ד בתקופת הסקר ועל כן לא רואיינו בשנית.
למרות החשש מקשיים בראיון הקשישים בשל מצבם הקוגניטיבי והיכולת להתראיין ,הקשיש
עצמו חתם על הסכמה מדעת והיה שותף פעיל בראיון ב  84.6%-מהראיונות .ההנחיות
לסוקרים היו לראיין רק קשישים כשירים מבחינה קוגניטיבית .במקרים בהם הקשישים אינם
כשירים לראיון )בלבול ,דמנציה ,מחוסרי הכרה ,(..רואיין האפוטרופוס שנכח לצד החולה
בזמן הפניה או ,בהעדר אפוטרופוס ,מולא שאלון מקוצר מגיליון החולה .הסתבר ,שב 5%
מהמקרים רואיין האפוטרופוס שנכח ליד החולה ובעוד  10%היה צורך למלא שאלון מקוצר,
בשל מצבו הקליני\ הקוגניטיבי של הפונה .העיבודים שלהלן ,אם כן ,מתייחסים ל 1428
קשישים מ  11בתי חולים.
תרשים מספר :2
הענות הקשישים להתראיין בבתי החולים השונים
100
80
60
40
20
K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

0

 32.7 22.5 22.4 13.1 12.6 11.9 11.9 11.5 10.1 4.9 3.5סרבו/פוספסו/פניות חוזרות
67.3 77.5 77.6 86.9 87.4 88.1 88.1 88.5 89.9 95.1 96.5
רואיינו
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בתרשים מספר  2רואים כי הענות הקשישים להתראיין בבתי החולים השונים נעה בין
 96.5%ל  67.3%והושפעה ברובה מהעומס בבתי החולים .ככל שהעומס במיון היה גדול
יותר היה סיכוי גבוה יותר לפספוס חולים.

תאור אוכלוסיית הקשישים הפונים למלר"ד
הכרחיות הפנייה :פניות שאין או יש עבורן חלופה טיפולית בקהילה.
תרשים מספר :3
התפלגות הכרחיות הפנייה בקרב הקשישים
16.4
12.5

פניות הכרחיות

71.1

פניות לא הכרחיות

שטח "אפור"

בתרשים מספר  3ניתן לראות כי מרבית פניות הקשישים למלר"ד הן הכרחיות .הפנייה
למלר"ד היתה הכרחית )מחוייבת מהמצב הקליני שלהם( לכ 71.1% -מהקשישים ,בכ-
 12.5%מהמקרים לא היה ניתן לקבוע האם יש או אין חלופה טיפולית בקהילה וכ 16.4%
מהקשישים היו יכולים להיות מטופלים בקהילה )פנייתם לא היתה הכרחית(.

מאחר

והמקרים האפורים היו דומים יותר מבחינת חומרתם לפניות שהוגדרו כלא הכרחיות ,איחדנו
את  2הקבוצות הללו ובעיבודים להלן הם יופיעו כקבוצה אחת.
שינויים בהגדרת החלופה הטיפולית בקהילה .בקביעת החלופה הטיפולית בקהילה עמדה
הועדה המקצועית על כך שהקביעה תיעשה על נתונים שהיו לרופא המיון עם פניית החולה,
קרי ,ללא התחשבות בבדיקות המעבדה שנעשו במיון .זאת ,כדי לחקות את הידע שהיה
לרופא במלר"ד עם הגעת החולה למיון.

בהמשך התעורר ויכוח האם יש להכליל את

הבדיקות שנעשו במיון בהגדרת מציאות החלופה הטיפולית בקהילה .מאחר והועדה החליטה
לא לכלול בדיקות אלה החלטנו לבדוק מה היה קורה להגדרת החלופה הטיפולית אילו נכללו
בה הבדיקות  .הסתבר ,שהכללת בדיקות המעבדה וההדמיות במיון היו מוסיפות רק 5.6%
מהפונים הקשישים לקבוצת החולים שעבורם לא הייתה חלופה טיפולית בקהילה .ראה
תרשים 3א .העיבודים להלן מבוססים כמובן על הגדרות הועדה הקלינית.
תרשים מספר 3א:
עיבוד חלופה טיפולית עם הכללת בדיקות המלר"ד

10.2

13.1
76.7

פניות הכרחיות

שטח "אפור"

פניות לא הכרחיות

20

שונות בין בתי החולים בתמהיל הפונים
תרשים מספר :4
השונות בין בתי החולים באחוז הפונים שיש עבורם חלופה טיפולית בקהילה
100
80
60
40

38.9

29.7

22.0

בית החולים הגבוה ביותר

חציון

בית החולים הנמוך ביותר

ללא חלופה טיפולית בקהילה

20
0

עם חלופה טיפולית בקהילה

בתרשים מספר  4רואים כי קיימת שונות גבוהה באופי הפונים למלר"דים השונים וכי
פרופורציית החולים ה"קלים" נעה בין  22.0%מהפונים ל  38.9%מהפונים בבתי חולים
שונים )פי .(2

טבלה מספר :1
מאפיינים אישיים של הקשישים הפונים למלר"ד מרובד להכרחיות הפנייה
עם חלופה טיפולית
'פנייה לא הכרחית'

ללא חלופה טיפולית 'פנייה
הכרחית'

(413) 28.9

(1014) 71.1

זכר
נקבה

(622) 43.6
(805) 56.4

(194) 47.0
(219) 53.0

(428) 42.2
(586) 57.8

NS

75-79
80-84
85-89
+90

(540) 37.8
(468) 32.8
(240) 16.8
(180) 12.6

(149) 36.1
(146) 35.3
(66) 16.0
(52) 12.6

(390) 38.4
(322) 31.8
(174) 17.2
(128) 12.6

NS

התפלגות )(N
חלופה
מין

גיל

P-Value

*

קופת חולים
כללית
מאוחדת
מכבי
לאומית

(1072)76.3
(66) 4.7
(156) 11.1
(111) 7.9

(323) 79.2
(16) 3.9
(47) 11.5
(22) 5.4

(749) 75.2
(50) 5.0
(109) 10.9
(89) 8.9

0.01

מטבלה מספר  1עולה כי לא נמצאים הבדלים במאפיינים האישיים של הפונים לפי הכרחיות
הפנייה ,למעט גורם מבטח.
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טבלה מספר :2
מאפיינים קליניים של הפונים מרובד למציאות חלופה טיפולית בקהילה
התפלגות )(N

עם חלופה טיפולית
'פנייה לא הכרחית'

ללא חלופה
טיפולית 'פנייה
הכרחית'

(259) 18.2
(1168) 81.8

(30) 7.3
(383) 92.7

(229) 22.6
(785) 77.4

0.000

Cardiovascular

(286) 20.1

(63) 15.3

(223) 22.0

0.000

Respiratory

(165) 11.6

(30) 7.3

(135) 13.3

Gastrointestinal

(192) 13.5

(60) 14.6

(132) 13.0

Urology and genital

(133) 9.3

(61) 14.8

(72) 7.1

Neurology

(168) 11.8

(39) 9.5

(129) 12.7

Metabolic and hematology

(83) 5.8

(30) 7.3

(53) 5.2

Fever

(69) 4.8

(9) 2.2

(60) 5.9

Musculoskeletal

(163) 11.4

(59) 14.3

(104) 10.3

Other

(167) 11.7

(61) 14.8

(106) 10.5

אבחנה זיהומית בסוף המלר"ד
כן
לא

(334) 23.4
(1092) 76.6

(89) 21.6
(323) 78.4

(245) 24.2
(769) 75.8

0.3

מחלות רקעCharlson Index ,
""0
""1-2
""3-4
" "+5

(293) 20.5
(563) 39.4
(368) 25.8
(203) 14.2

(112) 27.1
(161) 39.0
(90) 21.8
(50) 12.1

(181) 17.8
(402) 39.6
(278) 27.4
(153) 15.1

0.000

SAPS
) 11 +מצב קליני אקוטי קשה(
0-10

P-Value

קבוצות אבחנות במלר"ד

מטבלה מספר  2עולה כי המצב הקליני של החולים שפנו למלר"ד מסיבות הכרחיות אכן
חמור יותר .לקשישים שפנו מסיבות הכרחיות ה  SAPSגבוה יותר ,אם כי ניתן לראות ש30 -
קשישים הוגדרו ככאלה שפנייתם למיון לא היתה הכרחית ואילו חומרת המחלה האקוטית
שלהם היתה גבוהה ) ,(SAPSחולים אלה לא אותרו כפנייה הכרחית מאחר והוועדה לא
לקחה בחשבון את תוצאות בדיקות המעבדה וה  SAPSכן מסתמך על בדיקות אלה.
כשמגדירים את החלופה עם התחשבות בבדיקות שנעשו במלר"ד חולים אלה עוברים להיות
מוגדרים כפניות הכרחיות.
האבחנות בסוף הבירור במלר"ד יותר קרדיווסקולריות ונשימתיות בפונים שפנייתם הכרחית
וכן פונים אלו בעלי תחלואת רקע יותר קשה ) Charlson Indexגבוה(.
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מצב סוציו-דמוגרפי השאלה האם חולים הבאים מרקע סוציו-דמוגרפי נמוך משתמשים יותר
בשירותי הבריאות מסיבות לא חמורות נדונה רבות בספרות והתשובה עליה איננה חד
משמעית.
טבלה מספר :3
מאפיינים סוציו-דמוגרפיים של הקשישים הפונים למלר"ד
התפלגות )(N

עם חלופה
טיפולית
פנייה לא הכרחית

ללא חלופה
טיפולית -פנייה
הכרחית

GIS
) 1-4מצב סוציו' נמוך(
5-8
9-12
13-17
) 18-20מצב סוציו גבוה(

(227) 18.7
(288) 23.7
(371) 30.6
(203) 16.8
(123) 10.2

(60) 16.8
(75) 20.9
(101) 28.2
(78) 21.8
(44) 12.3

(167) 19.6
(213) 24.9
(270) 31.6
(125) 14.6
(79) 9.3

0.008

השכלה
עממי
תיכון
על תיכוני/אקדמאי

(590) 47.1
(338) 27.0
(325) 25.9

(187) 49.9
(98) 26.1
(90) 24.0

(403) 45.9
(240) 27.3
(235) 26.8

NS

עיסוק
עצמאי
שכיר
לא עבד

(205) 16.3
(781) 62.0
(273) 21.7

(72) 18.9
(230) 60.5
(78) 20.6

(133) 15.1
(551) 62.7
(195) 22.2

NS

(1134)89.4
(134)10.6

(345) 90.6
(36) 9.4

(789) 88.9
(98) 11.1

NS

(203) 14.6
(356) 25.6
(448) 32.3
(382) 27.5

(65) 16.1
(91) 22.6
(136) 33.7
(111) 27.5

(138) 14.0
(265) 26.9
(312) 31.6
(271) 27.5

NS

(1112) 77.8
(316) 22.2

(337) 81.6
(76) 18.4

(774) 76.3
(240) 23.7

0.03

(725) 57.2
(542) 42.8

(205) 54.4
(172) 45.6

(520) 58.4
(370) 41.6

NS

(379) 26.9
(1032) 73.1

(161) 28.8
(287) 71.2

(262) 26.4
(729) 73.6

NS

(1149) 81.5
(262) 18.5

(335) 82.7
(70) 17.3

(814) 81.0
(191) 19.0

NS

לאום
יהודי
לא יהודי
ארץ לידה
ישראל
רוסיה
אירופה/אמריקה
אסיה
עולה חדש
לא עולה/עלה לארץ לפני גיל 60
עלה לארץ לאחר גיל 60
מצב משפחתי
בודד
חי בזוג
עם מי גר
לבד
עם בן זוג/קרוב/מטפל..
מקום מגורים
בית
אחר )מוסד(..

P-Value

בסקר הנוכחי) ,טבלה מספר  (3לא מצאנו שחולים ברמה סוציו-דמוגרפית נמוכה משתמשים
יותר במיון מסיבות שאינן דחופות ,להיפך ,פונים עם  GISנמוך השתמשו פחות במיון מסיבות
קלות ולא נמצא הבדל בדפוסי השימוש גם לפי רמת ההשכלה )הממצאים לא מובהקים
סטטיסטית( .בקרב העולים החדשים ,קשישים שעלו לארץ לאחר גיל  60השתמשו יותר
במיון מסיבות קלות ) 81.2%לעומת .(76.3%
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טבלה מספר :4
מאפייני הפונים לפי משתנים המתארים את הפניה
התפלגות )(N
גורם שהפנה את החולה למיון
רופא קבוע במרפאה
טר"ם
מד"א
אחות
גורם רפואי אחר
עצמי

עם חלופה טיפולית
פנייה לא הכרחית

ללא חלופה טיפולית-
פנייה הכרחית

(824) 50.7
(197) 12.1
(124) 7.6
(60) 3.7
(113) 7.0
(308) 18.9

(250) 50.5
(51) 10.5
(29) 6.0
(23) 4.7
(32) 6.6
(100) 20.6

(574) 50.3
(146) 12.8
(95) 8.3
(37) 3.2
(81) 7.1
(208) 18.2

0.2

מועד הפניה
בוקר
ערב
לילה

(755) 52.9
(513) 35.9
(159) 11.2

(235) 56.9
(147) 35.6
(31) 7.5

(520) 51.3
(366) 36.1
(128) 12.6

0.01

יום הפניה
יום חול
סופ"ש

(1153) 80.8
(274) 19.2

(326) 78.9
(87) 21.1

(827) 81.6
(187) 18.4

NS

פניה למלר"ד בחצי שנה אחרונה
כן
לא

(674) 49.3
(694) 50.7

(187) 46.9
(212) 53.1

(487) 50.3
(482) 49.7

NS

אשפוז בחצי שנה אחרונה
כן
לא

(576) 41.9
(798) 58.1

(150) 37.5
(250) 62.5

(426) 43.7
(548) 56.3

0.03

P-Value

בטבלה מספר  4המציגה את דפוס הפנייה/השימוש במיון נמצא כי כ 50.0% -מהקשישים
מופנים על ידי הרופא הקבוע במרפאה ללא קשר עם הכרחיות הפנייה ועוד כ 30.0%
מהפניות מתבצעות על ידי גורם רפואי אחר )טרם ,ביקור רופא ,מד"א ,אחות( .רק כ20.0% -
מהפניות היו פניות עצמיות של הקשישים .רוב הפניות היו בבוקר ובערב )בשעות הפעילות
של המרפאות( .מבדיקה של רמת השימוש במיון ע"י הקשישים נמצא כי כ –  50.0%ביקרו
לפחות פעם אחת בחצי השנה האחרונה במלר"ד .
פניות למיון בהקשר לזמינות הרופא בקהילה ,ועמדות הקשישים לגבי שירותי הבריאות
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אחת ההשערות לגבי הסיבות לפניות המרובות למלר"דים בארץ הייתה זמינות נמוכה במשך
היממה של רופאי הקהילה .לצורך בדיקת השערה זו בדקנו את זמינות הרופא בקהילה
במחוז אחד במרכז הארץ ב'-שירותי בריאות כללית' מאחר וכ 80%-מהקשישים בסקר נמצאו
מבוטחים בשירותי בריאות כללית .חישוב הזמינות של הרופא בשבוע נעשתה על סמך שעות
הפעילות של כל אחת ממרפאות המחוז וחישוב מספר הרופאים העובדים במרפאות אלה
ושעות עבודתם לעומת מספר החולים שפנו בפועל בשבוע למרפאה .המשתנה עובד כרציף
וחולק לשלישונים מהנמוך )מעט זמן רופא לחולה( לגבוה .זמינות הרופאים לפי חישוב זה
נעה בין  5.5דקות לחולה בשבוע ועד ל  16דקות לחולה במרפאות השונות של המחוז
בשעות פתיחת המרפאות )בוקר וערב( .בנוסף ,כזכור ,נמצא ששעות הפנייה של כ90% -
מהקשישים למיון היו בשעות הפעילות של המרפאה ורובן באמצעות הפניית רופא.
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טבלה מספר :5
זמן רופא לפונה במרפאות )מחוז אחד בארץ – של שרותי בריאות כללית( ,לעומת שעורי הפניות למלר"ד
17
מאותן מרפאות
ממוצע דקות רופא לפונה
*
בשבוע

שיעור פניות למלר"ד במשך
*
שבוע

שלישון ) Iמעט(

8.3

10.5

שלישון II

10.7

12.2

שלישון ) IIIהרבה(

13.4

12.8

ריבוד האוכלוסייה לפי זמן רופא לפונה

* P-Value=0.01

בטבלה מספר  5נבדקה מהי השפעת הזמינות על פניית קשישים למלר"ד .נמצא כי זמינות
הרופא משפיעה על שיעור הפנייה למלר"ד ,אולם הנטייה הייתה שככל שזמן הרופא לחולה
רב יותר ,שיעור הפניות למלר"ד באותה מרפאה עולה )מובהק סטטיסטית (P-Value=0.01
טבלה מספר :6
דוגמאות לעמדות שהביעו הפונים הקשישים למלר"ד
)תשובות מ  985קשישים(
עמדה

 %המסכימים

עמדות חיוביות למיון
חדר המיון מהווה מקום מועדף ביחס למרפאות קופ"ח גם במקרים לא
דחופים

75.5

בחדר המיון מקבלים את חוות הדעת המקצועית ביותר

92.9

בחדר המיון מבצעים את כל הבדיקות במקום אחד מבלי לבזבז זמן

93.5

בחדר המיון מקבלים את הטיפול המהיר ביותר

85.6

עמדות ביקורתיות למיון
בחדר המיון לא מכירים אותי ואין המשכיות בטיפול בי

63.9

בחדר המיון מטפל בי רופא צעיר וחסר ניסיון

31.9

בחדר המיון צפוף

51.2

בחדר המיון ממתינים הרבה

70.4

מרפאות אחרות סגורות בשעות הנוחות לי

68.4

בטבלה מספר  ,6כ – 68%מהנשאלים טענו שהפנייה למיון נובעת מהעובדה שמרפאות
הקופה סגורות בשעות הנוחות להם .עמדה זו סותרת את הממצאים המראים כי רוב החולים
פנו בשעות הפעילות של המרפאות .דבר זה מחזק את הרושם שהמיון מצטייר בעיני הפונים
כמקום יעיל ,חוסך זמן ומקצועני לעומת המרפאה בקהילה וכי קהל הפונים למלר"ד מאמין
מאוד במיון .עמדות אלה יבדקו בעתיד במסגרת הסקר גם בקרב קשישים שלא פנו למיון
והעדיפו את רופא המשפחה.
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שיעורי אשפוז של קשישים
תרשים מספר :5
ממוצע כללי של שיעורי אשפוז בקרב הקשישים והטווח בין בתי החולים
100

שיעורי אשפוז

80
60

79.6

40

65.0

39.3

20
0

בית החולים הגבוה ביותר

ממוצע

בית החולים הנמוך ביותר

בתרשים מספר  5רואים כי קיים טווח שונות גדול בשיעורי האשפוז בין בתי החולים השונים,
שונות של עד פי  2מבית חולים המאשפז מעט לזה המאשפז הרבה.
לאור השונות הגבוהה בשיעורי האשפוז הגולמיים בין בתי החולים ,השאלה הנשאלת היא
האם טווח השונות בשיעורי האשפוז מוסבר בהבדלים בתמהיל החולים המגיעים למלר"ד?
להלן ריבוד שיעורי האשפוז עפ"י הכרחיות הפנייה:
תרשים מספר :6
שיעורי האשפוז בקרב הקשישים עם חלופה טיפולית ,לפי בתי החולים
100

60
35.7
40

20.8

20

שיעורי אשפוז

68.1

80

0

בית החולים הגבוה ביותר

ממוצע

בית החולים הנמוך ביותר

תרשים מספר :7
שיעורי האשפוז בקרב קשישים ללא חלופה טיפולית בקהילה לפי בתי חולים

בית החולים הגבוה ביותר

ממוצע

80
48.0

60
40
20

שיעורי אשפוז

86.4

78.5

100

0
בית החולים הנמוך ביותר

בתרשימים מספר  6ו 7 -לעיל מוצגים שיעורי האשפוז בריבוד להכרחיות הפנייה .נמצא
שטווח השונות בריבוד להכרחיות הפנייה לא קטן ואולי אפילו גדל :בקרב הפונים שפנייתם
הוגדרה כלא הכרחית היה טווח השונות בשיעורי האשפוז בין 20.8% -בבית החולים
המאשפז מעט ל 68.1% -בבתי החולים המאשפזים הרבה ,עם ממוצע אשפוז בקבוצה זו
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של  .35.7%גם בקרב הפונים שפנייתם הוגדרה כהכרחית השונות בין בתי החולים היתה
גדולה ,עד פי  48.0%) 2לעומת  86.4%בין שיעור מינימלי לשיעור מקסימלי של אשפוז(.
תרשים מספר :8
שיעורי אשפוז לפי מצב סוציו-דמוגרפי בריבוד להכרחיות הפנייה
100
80

70.3%

75.8%

75.3%

40

שיעורי אשפוז

60

20
36.7%

45.2%

פונים במצב סוציו-
דמוגרפי בינוני

פונים במצב סוציו-
דמוגרפי גבוה

38.0%

0

פונים במצב סוציו-
דמוגרפי נמוך

פניות לא הכרחיות
פניות הכרחיות

בתרשים  8העמודות הכתומות מייצגות פניות שהייתה עבורן חלופה טיפולית בקהילה )בתוך
עמודות אלה ריבדנו משנית את אחוז האשפוזים מתוך העמודה( .כנ"ל לגבי העמודות
הכחולות .ניתן לראות שלא קיים שוני רב בשיעורי האשפוז כשמרבדים למצב סוציו-דמוגרפי.
שיעורי האשפוז בקרב הפונים במצב סוציו-דמוגרפי נמוך נוטים במעט להיות נמוכים יותר ,הן
לגבי פניות הכרחיות והן לגבי פניות לא הכרחיות .לא נראה שקיימים בקשישים באוכלוסייה
שבדקנו 'אשפוזים סוציאליים'.
תרשים מספר :9
שיעורי אשפוז לפי מועד הפנייה
100

76.7
62.9

ערב

בוקר

60
40

שיעורי אשפוז

63.7

80

20
0
לילה

בתרשים  9ניתן לראות כי שיעורי האשפוז בלילה גבוהים )באופן מובהק סטטיסטית( לעומת
שיעורי האשפוז בבוקר ובערב )אולם יש לזכור ,כפי שהוצג בטבלה מספר  ,4כי רק כ –
 11.0%מהפניות מתרחשות בלילה ורוב הפניות מתרחשות בבוקר( .בבדיקת שיעורי
האשפוז לאחר ריבוד הפניות להכרחיותן ,נמצא כי ההבדלים בשיעורי האשפוז בלילה לעומת
הערב והבוקר נשמרים גם לאחר הריבוד.
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טבלה מספר :7
שיעורי אשפוז לפי משתנים קליניים נבחרים מרובד להכרחיות הפנייה
שיעורי

עם חלופה טיפולית

ללא חלופה טיפולית

אשפוז

'פנייה לא הכרחית'

'פנייה הכרחית'

**

SAPS

0-10
11 +

*60.2

(383)**36.8

85.3

(30) 70.0

(785) **71.6
87.3

)(229

קבוצות אבחנות במלר"ד
Cardiovascular

78.3

(63) 65.1

(223) 82.1

Respiratory

77.0

(30) 56.7

(135) 81.5

Gastrointestinal

58.8

(60) 38.3

(132) 68.2

Urology and genital

55.6

(61) 31.1

(72) 76.4

Neurology

58.9

(39) 25.6

(129) 69.0

Metabolic and hematology

80.7

(30) 60.0

(53) 92.5

Fever

84.1

(9) 55.6

(60) 88.3

Musculoskeletal

46.0

(59) 20.3

(104) 60.6

Other

52.1

(61) 27.9

(106) 66.0

כן

* 71.7

(89) **49.4

(245) 80.0

לא

62.6

(323) 36.5

(769) 73.6

כן

71.7

46.0

80.7

לא

59.9

36.1

70.6

זיהום

אישפוז בחצי השנה אחרונה

מחלות רקע
Charlson Index
""0

*47.8

(112) **22.3

(181) **63.5

""1-2

62.3

(161) 36.6

(402) 72.6

""3-4

73.4

(90) 51.1

(278) 80.6

" "+5

80.3

(50) 64.0

(153) 85.6

* P-Value<0.05
** P-Value<0.001

בטבלה  7ניתן לראות כי המשתנים הקליניים מנבאים במידה רבה מאוד את הסיכוי
להתאשפז .פונים עם  SAPSגבוה מתאשפזים יותר גם כשהפנייה הכרחית וגם כשהפנייה
איננה הכרחית .בנוסף ,ניתן לראות בטבלה כי ריבוי מחלות כרוניות ) Charlson indexגבוה(
מעלה את הסיכוי להתאשפז באופן מובהק סטטיסטית.
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השפעת משתנים מוסדיים על שיעורי אשפוז בקרב הקשישים
טבלה מספר :8
שיעורי אשפוז לפי משתנים המאפיינים את בית החולים
קטגוריה

משתנה

שיעורי אשפוז

גודל בית חולים
)מספר מיטות פנימיות בתקן,
מחולק לפי שלישונים(

גדול
בינוני
קטן

בעלות בית חולים

שירותי בריאות כללית
אחר

מיקום בית חולים

מרכז
פריפריה

**55.5
69.3

זמינות מיטות בבתי החולים
)מספר מיטות פנימיות בתקן
ן
ל 1000-פונים למלר"ד(

גבוהה
בינונית
נמוכה

**70.5
67.8
50.1

זמינות מיטות  Xמיקום בית
החולים

זמינות גבוהה בפריפריה
זמינות נמוכה בפריפריה
זמינות גבוהה במרכז הארץ
זמינות נמוכה במרכז הארץ

**69.0
63.7
47.9
58.6
62.4

72.3
54.7
71.3
50.1
** P-Value<0.001

ן בחישוב זמינות המיטות בבית החולים נלקחו רק מספר המיטות הפנימיות בתקן מאחר ורוב הפונים הקשישים
בסקר )מעל  (80%אושפזו במחלקות הפנימיות.

בטבלה  8נראים משתנים הקשורים בבית החולים .נראה שגודל בית החולים משפיע על
אחוז האשפוז של הקשישים כמו גם מיקום בית החולים.
אולם המשתנה המשמעותי הוא הזמינות של מיטות אשפוז ביחס למספר הפונים ,שחושב
לפי מספר המיטות הפנימיות בבית החולים ביחס למספר הפונים הקשישים בשנה למלר"ד
)ראה הגדרת משתנים מורכבים לעיל( .מהטבלה עולה שבבתי החולים במרכז מאשפזים
פחות ,אולם כאשר בודקים את מיקום בית החולים עבור כל רמת זמינות בנפרד ,נמצא שאין
הבדלים בשיעורי האשפוז לפי מיקום בית החולים )זמינות מיטות גבוהה בפריפריה או במרכז
 72.3%אשפוז לעומת  71.3%אשפוז בהתאמה( .בנוסף נמצא )לא מוצג בטבלה( שבבתי
החולים בפריפריה זמינות המיטות ביחס לפונים למיון היתה גבוהה יותר ) 75%מהפונים פנו
לבתי חולים עם זמינות מיטות גבוהה( מאשר במרכז הארץ .שם ,רק כ 1/3 -מהקשישים פנו
לבתי חולים עם זמינות מיטות גבוהה ביחס למספר הפונים למיון.
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הגורמים המשפיעים על הסיכוי להתאשפז :עיבוד רב משתני
נבנה מודל לוגיסטי רב משתני לניבוי אשפוז .ברמת הפרט ,נכללו במודל כל המשתנים עם
 p<0.1בעיבודים החד משתנים )טבלה  .(7ברמת בית החולים ,נבחרו שני משתנים
מסבירים :מיקומו )מרכז לעומת פריפריה( וזמינות המיטות לעומת העומס על המלר"ד.
בשלב ראשון נבנו  4מודלים כך שבמודל הראשון נכנסו רק מאפייני החולים .במודל השני
נוסף משתנה הזמינות לעומס .במודל השלישי נוסף משתנה מיקום בית החולים .המודל
הרביעי היה המודל המלא ,עם כל בתי החולים .בעזרת מבחן הפרש ב – -2 Log Likelihood

בין המודלים בחרנו את המודל המתאים ביותר.
להלן טבלת טיב ההתאמה של המודלים ) LLמייצג את לוג הניראות ו DFאלו דרגות החופש(
מודל  DF -2 · LLהפרש ה LLהפרש DF
I
II
III
IV

1498.4
1469.2
1456.0
1415.7

11
12
13
20


29.2
13.2
40.3

1
1
7

מובהקות

<0.001
<0.001
<0.001

לפי הטבלה רואים שהמודל הרביעי בו הופיעו מקדמים לכל אחד מבתי החולים היה הכי
מתאים .המשמעות של הממצא הזה היא שהמיקום וזמינות המיטות משפיעים על הסיכוי
להתאשפז אולם ההסבר הטוב ביותר תלוי בבית החולים הפרטני עצמו .מאחר ואין בדו"ח
הצגה של תוצאות בתי החולים הפרטניים ,המודל הטוב ביותר הוא המודל ה III -המנבא
בצורה טובה מאוד את הסיכוי להתאשפז וכולל משתני פרט ) (Case Mixומשתני מוסד
הכוללים זמינות של מיטות בבית החולים לעומס על המלר"ד ומיקום בית החולים
)מרכז/פריפריה( .להלן המודל בטבלה .9
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טבלה מספר :9
מודל לוגיסטי למשתנים המשפיעים על ההחלטה לאשפז בקרב הקשישים
משתנה

קטגוריה

Odds
Ratio

חלופה טיפולית

פניות הכרחיות
פניות לא הכרחיות )עם חלופה טיפולית בקהילה(

4.3
1.0

0.000

+10
0-10

2.5
1.0

0.000

אבחנה בסוף מלר"ד

Cardiovascular
Respiratory
Metabolic and hematology
Gastrointestinal
Other

2.2
1.5
3.3
0.9
1.0

0.000
0.09
0.000
0.97

Charlson's index

""5
""3-4
""1-2
""0

3.2
2.1
1.4
1.0

0.000
0.000
0.02

אשפוז בחצי שנה אחרונה

כן
לא

1.4
1.0

0.01

מועד הפניה

לילה
בוקר/ערב

1.6
1.0

0.04

זמינות מיטות בית החולים
)מספר מיטות פנימיות
בתקן מחולק לפונים
קשישים בשנה(

רציף

1.2

0.000

מיקום בית חולים

מרכז
פריפריה

1.8
1.0

0.000

SAPS

P-Value

C-Statistic=0.78

בטבלה מספר  9נראים המשתנים שנבדקו בסקר במודל לוגיסטי רב משתני המעריך את
ההשפעה הסגולית של כל אחד מהמשתנים על החלטת האשפוז ,משוקלל לכל הגורמים
האחרים שמופיעים במודל.

המשתנים המשפיעים ביותר על ההחלטה לאשפז

הם

המשתנים הקליניים :הכרחיות הפנייה )Charlson's index ,(OR=2.5) SAPS ,(OR=4.3

) .(OR=3.2עם זאת ,זמינות מיטות בית החולים ומיקום בית החולים )פריפרי לעומת מרכז
הארץ( השפיעו גם הם על ההחלטה לאשפז .כאשר שוקללה זמינות המיטות ,נמצא כי בתי
החולים במרכז מאשפזים יותר קשישים מאשר בתי החולים בפריפריה )מגמה הפוכה מזו
הנראית בעיבוד החד משתני(.
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משתנים נוספים שנבדקו בסקר הפונים הקשישים למיון:
רמת הבירור הקליני במלר"ד:

תרשים מספר :10
השונות בין בתי החולים ברמת הבירור במיון בקרב קשישים שלא אושפזו

אחוזי ביצוע בקרב המשוחררים

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ספירת דם

ביוכימיה

תרבית דם

צילום חזה

CT / MRI

18.2

18.2

0

4.6

0

בית חולים הנמוך

91.7

89.6

28.4

71.1

22.9

בית חולים הגבוה

72.2

69.8

8.8

38.1

12.7

ממוצע בתי החולים

תרשים מספר  10מתאר את רמת הבירור במלר"ד .סוגי הבירורים המוצגים בגרף הם ביצוע
ספירת דם ,ביוכימיה ,תרבית דם ,צילום חזה והדמיות אחרות כגון  CTו .MRI -הממצאים
מוצגים כטווח השונות בין בתי החולים בקרב הקשישים המשוחררים לפי שיעור הבדיקות
בבית החולים עם מינימום בדיקות ,ובית החולים עם מקסימום הבדיקות.
השונות שנמצאה ברמת הבירור במיון בין בתי החולים ניכרת .למשל שיעור ביצוע ספירות
הדם נע בין  18.2%ל 91.7%-ושיעור ביצוע צילומי חזה נע בין  4.6%ל .71.1%
תרשים מספר 11א:
הקשר בין *היקף הבירור במלר"ד )במשוחררים( לבין שיעורי אשפוז גולמיים בבתי החולים
3

2.5

מספר בדיקות ממוצע לחולה

2

1.5

1

0.5

0
0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

שיעורי אשפוז גולמיים
r = - 0.55; P-Value=0.08
*היקף הבירור במלר"ד מתאר את המספר הממוצע לחולה של הבדיקות ס"ד ,ביוכימיה וצילומי חזה שהתבצעו
במלר"ד בקרב הקשישים ששוחררו .לא נלקחו בחשבון בדיקות  CT/MRIותרביות דם מאחר והן בדיקות
ספציפיות לאבחנה .הנקודות הכחולות בגרף מייצגות כל בית חולים והקו הכתום הוא קו הרגרסיה.
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תרשים מספר 11ב:
הקשר בין היקף הבירור במלר"ד לבין זמן השהייה במלר"ד )במשוחררים(
3

2.5

1.5

1

0.5

0
10

8

9

7

5

6

4

2

3

0

1

ממוצע שעות שהייה במלר"ד

r = 0.61; P-Value=0.048
הנקודות הכחולות בגרף מייצגות כל בית חולים והקו הכתום הוא קו הרגרסיה.

בתרשימים 11א ו11 -ב ,בדקנו את רמת הבירור במלר"ד לעומת ההחלטה על אשפוז
ולעומת זמן השהייה במלר"ד .בבדיקת הקשר בין רמת הבירור במלר"ד לבין הסיכוי
להתאשפז נצפה קשר שלילי ) (r=-0.55בין היקף הבירור לבין שיעורי האשפוז בבית החולים
כלומר נצפתה מגמה בה ככל שהבירור במלר"ד מעמיק יותר הסיכוי להתאשפז יורד
) .(p=0.08לגבי משך השהייה במלר"ד ,נצפה קשר חיובי ) (r=0.61ומובהק ),(p=0.048
כלומר ,במלר"דים בהם היקף הבירור גבוה גם משך השהייה במלר"ד גבוה יותר בהשוואה
למלר"דים בהם היקף הבירור נמוך.
תרשים מספר :12
זמן שהייה במלר"ד )שעות(
12

9.3

10

4.1

6
2.0

4

שעות

8

2
0
בית החולים עם משך השהייה
הגבוה ביותר

ממוצע

בית החולים עם משך השהייה
הנמוך ביותר

זמן השהייה במלר"ד נבדק בקרב המשוחררים בלבד מאחר ולא ניתן לקבוע זמן שהייה
מדויק למאושפזים .השונות בין בתי החולים בזמן השהייה הינה גדולה אך זמן השהייה
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מספר בדיקות ממוצע לחולה במלר"ד

2

הממוצע הוא נמוך יחסית למדווח בעולם )בעולם מדברים על זמן שהייה סביר כזמן הנמוך מ
 6שעות( )תרשים מספר .(12
מעקב הבית :שאלון טלפוני למשוחררים מהמלר"ד כשבוע לאחר השחרור ,ונתונים על חזרה
עד חודש .מתוך  622קשישים ששוחררו ,רואיינו  .521הענות של  45) .84%קשישים לא
רואיינו ,מאחר והם קשישים דמנטים או במצב קליני קשה ,שמולא עבורם טופס מקוצר ,ועוד
 56קשישים סירבו או נפטרו במהלך תקופת המעקב(
תרשים מספר :13
אחוז החזרות למלר"ד בתקופות שונות
חזרות למלר"ד תוך  48שעות

40

40

חזרות למלר"ד תוך  72שעות

30

30

אחוז

7.0
0.0
בית החולים עם
החזרות הרבות
ביותר

10

0
בית החולים עם
החזרות הרבות
ביותר

בית החולים עם
החזרות המעטות
ביותר

חזרות למלר"ד תוך  7ימים

8.2

10

0.0

0
ממוצע

20

40

40.5

ממוצע

בית החולים עם
החזרות המעטות
ביותר
50

חזרות למלר"ד תוך  30ימים

40

30

אחוז

10.4
4.8

30

19.9

20

9.9

10

10

0
בית החולים עם
החזרות הרבות
ביותר

ממוצע

בית החולים עם
החזרות המעטות
ביותר

0
בית החולים עם
החזרות הרבות
ביותר

ממוצע

בית החולים עם
החזרות המעטות
ביותר

בתרשים מספר  13ניתן לראות כי מרבית החזרות למיון נעשו בסמוך מאוד ליציאה מהמלר"ד
)תוך  2-3ימים( .שיעור החזרות למלר"ד תוך  48שעות 72 ,שעות 7 ,ימים וחודש עמד על
 10.4% ,8.2% ,7.0%ו 19.9% -בהתאמה )בדיקת שיעור החזרות למלר"ד עד חודש ימים
התקבל מנתונים אדמיניסטרטיביים של משרד הבריאות(.
בבדיקת חזרות למלר"ד לעומת שיעורי האשפוז בבתי החולים השונים היה חשש שבתי
חולים שמאשפזים מעט קשישים יהיו אלה שיראו חזרות מרובות בתקופה שלאחר השחרור
מהמלר"ד .דבר זה לא נמצא ,להיפך ,לבתי החולים שאשפזו בשיעור נמוך היה גם מספר
חזרות נמוך ולבתי החולים שאשפזו הרבה היה מספר חזרות גבוה )לא מוצג בדו"ח(.
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אחוז

16.7
20

אחוז

16.1
20

16.1

תרשים מספר :14
שיעורי אי שביעות הרצון מהמלר"ד ,בקרב הקשישים המשוחררים
60
טיפול רפואי
יחס הצוות
ההסברים
התנאים הפיזיים
זמן המתנה

40
30
20
10

שיעור אי שביעות רצון

50

0
E

D

F

B

H

I

A

L

G

C

בתי החולים

שביעות רצון נבדקה בקרב המשוחררים מהמלר"ד ,בראיון הטלפוני לאחר השחרור .יש לשים
לב כי בגרף מוצגים שיעורי חוסר שביעות הרצון מהפרמטרים שנשאלו ,בסה"כ ישנה רמה
גבוהה מאוד של שביעות רצון חיובית ,מעל  50%בכל הפרמטרים.
התלונות בקרב הקשישים היו בעיקר על זמן ההמתנה הארוך ומיעוט ההסברים שניתנו להם
לעומתם ציינו הקשישים לשבח את היחס האנושי של הצוות) .תרשים מספר .(14
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דיון בממצאי סקר הקשישים
בכל העולם קיימת בעיה של עומס פניות למלר"ד שאופיין "רפואה ראשונית"
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 .בסקר

הנוכחי הוגדרו כ  30%מהפניות של קשישים כפניות לא הכרחיות )שיש להן חלופה טיפולית
בקהילה( .מבחינת הבדלים בין בתי החולים נמצא שתמהיל הקשישים הפונים היה שונה בין
בתי החולים ,עד לפי שניים יותר פונים עם סיבות לא הכרחיות בין בתי החולים .למרות זאת,
השונות בשיעורי האשפוז בין בתי החולים )בין  40%ל 80% -אשפוז מתוך סך הפונים
הקשישים למיון( אינה מוסברת על ידי הכרחיות הפנייה .מסתבר ,שבין הפונים מסיבות לא
הכרחיות מתאשפזים חולים קשישים רבים )בשיעור שבין  20%ל  70%-בבתי החולים
השונים(.
ידוע כי אשפוז בקשישים חושף את הקשיש לסיבוכים רבים כגון זיהומים ,נפילות ובלבול,
מעבר לכך אין רופאי המלר"ד מיומנים לטפל במצבי תחלואה שאינם חירום .הטיפול במלר"ד
אינו כולל המשכיות ואין הרופא במלר"ד מכיר את מטופליו כמו רופא המשפחה שלו  .29על
מנת להבין מדוע אנשים מעדיפים לפנות למלר"ד גם במצבי תחלואה שאינם חירום ,נדרש
לבדוק את השירותים הניתנים בקהילה ואת זמינות רופאי המשפחה בארץ.17
בדיקה כזאת נעשתה עבור קשישים במחוז אחד במרכז הארץ של שירותי בריאות כללית.17
17

נמצא כי

זמינות רופא המשפחה במחוז זה הינה גבוהה ועומדת על  5.5-16דקות לפונה

בשבוע במרפאות השונות של המחוז .לא נמצאה מגמה מובהקת סטטיסטית בהפניית חולים
למלר"ד לפי זמן הרופא ,אולם המרפאות עם זמן הרופא הגבוה ביותר נטו להפנות יותר
חולים קשישים למלר"ד.17
נמצא שכ 75%-מפניות הקשישים הופנו ע"י גורם רפואי כלשהוא ,למעלה מ 50%-ע"י רופא
המשפחה .זאת בניגוד גדול לעבודות מספרד ומארה"ב שהראו אחוזים דומים ונמוכים של
הפניות רופא לחדר מיון )כ.12,44 ( 20%-
נשאלה השאלה האם דפוסי הפנייה למלר"ד בקרב קשישים היו קשורים במצב סוציו-
דמוגרפי של החולים? בעולם קיימים ממצאים סותרים לגבי דפוס הפניות למלר"ד בקרב
33

אנשים במצבים סוציו-דמוגרפיים שונים

)ראה סקירה בהקדמה לדו"ח זה( .בסקר הנוכחי

נמצא כי ,מבין הפונים הקשישים במצב סוציו-דמוגרפי נמוך היו יותר פניות מ'סיבות
הכרחיות' ,אולם זה לא היה מובהק סטטיסטית .על מנת לקבוע האם חולים במצב סוציו-
דמוגרפי שונה מופנים יותר או פחות למיון יש צורך לבדוק את האוכלוסייה שפנתה למרפאות
במשך שבוע ולרבד אותה למצב סוציו-דמוגרפי .עיבוד זה ייכלל בדו"ח מספר  2של מחקר זה
שיעסוק בממשק בין חדר המיון והקהילה.17
אשפוזים מהמיון במודל רב משתני לניבוי המשתנים המשפיעים על ההחלטה על אשפוז
הקשיש נמצא כי המשתנים הקליניים היו בקשר החזק ביותר עם ההחלטה על אשפוז
)הכרחיות הפנייה,

) charlson indexעומס התחלואה הכרונית של הפונה( ,והאבחנה

האקוטית של החולה ) מדד .(SAPS
36

נבדקו גם משתנים מוסדיים כמנבאים החלטה על אשפוז כגון גודל המוסד )מספר המיטות
הפנימיות( ,הבעלות ,המיקום הגיאוגרפי של בית החולים וזמינות המיטות בבית החולים
ביחס לפונים למיון .מתוך גורמים אלה נמצא כי זמינות המיטות בבית החולים היה גורם
מובהק בסיכוי של חולה להתאשפז גם לאחר תקנון למאפיינים הקליניים של החולה ואילו
בתי חולים במרכז הארץ מאשפזים יותר לאחר תקנון לתמהיל החולה ,וזמינות המיטות בו
בהשוואה לבתי החולים בפריפריה .כבר בעיבוד החד משתני ראינו שכאשר בודקים את
מיקום בית החולים ביחס לזמינות המיטות ,גם בפריפריה וגם במרכז יש יותר אשפוזים
כאשר זמינות המיטות גבוהה )טבלה מספר  .(8במודל הרב משתני ,לאחר התקנון למשתנים
נוספים )קליניים ואחרים( הקשר בין מיקום בית החולים לבין שיעורי האשפוז שראינו בעיבוד
החד משתני ,מתהפך ,כנראה בשל מבלבלים נוספים ,מעבר לזמינות המיטות ,שהמודל
מתקן עבורם .במודל )שלא הוצג( שבו מופיעים גם בתי החולים הפרטניים ,נמצא כי מעבר
למשתנים הקליניים ולמאפיינים המשותפים של בתי החולים קיימים גם משתנים מוסדיים
הקובעים אשפוז.
חזרות בלתי מתוכננות למיון תוך  48שעות מהשחרור הוא מדד איכות מקובל בעולם
למלרד"ים .בישראל כ  7.0%מהקשישים המשתחררים לביתם מחדרי המיון חוזרים תוך 48
שעות מסיבות לא מתוכננות .שיעור חזרות זה גבוה ביחס למדווח בעולם .במחקר שנעשה
בהונג קונג נמצאו  3.8%מהמשוחררים שחזרו למלר"ד כעבור  48שעות  .35 ,34לעומת הבדל
זה ,בחישוב שיעור החזרות למלר"ד עד חודש ימים נמצא שיעור זהה למדווח מהונג קונג,
 .25%סביר להניח שהפניות המוקדמות המרובות למלר"ד ע"י הקשישים בישראל מבטאות
דגם של התנהגות תרבותית לפיו המלר"ד זמין ומסובסד .לעומת זאת פניות מאוחרות שאינן
קשורות בפניית האינדקס הן ביטוי לבעיות זקנה המשותפות לכל הקשישים בעולם המערבי.
משך השהייה במלר"ד המהווה גם הוא מדד איכות למלר"דים בעולם ,הינו בעייתי למדידה
בארץ .ברגע שהוחלט לאשפז את החולה ,הוא נרשם ברשומות כמאושפז לעתים עוד בטרם
הועבר פיזית למחלקתו .עובדה זו משנה את משך השהייה האמיתי במלר"ד למאושפזים.
הוחלט לכן במחקר הנוכחי להציג את משך השהייה במלר"ד בקרב המשוחררים בלבד.
נמצאה שונות גדולה בין בתי החולים במשך השהייה במלר"ד הנובעת מהרגלי עבודה שונים,
רמת בירור שונה במלר"ד ומידת העומס על המלר"דים .מחקרים בעולם מדווחים על משך
שהייה עד  6שעות כזמן סביר ,בארץ נמצא כי זמן השהייה הממוצע הוא  4.1שעות והשונות
בין בתי החולים נעה בין  2ל –  9.3שעות  . 34 ,37 ,36בעיבוד בו בדקנו את רמת הבירור במיון
לעומת זמן השהייה במלר"ד ושיעור האשפוזים ממנו מצאנו כי בתי חולים בהם רמת הבירור
גבוהה ,גם זמן השהייה במלר"ד גבוה יותר .בבתי חולים אלה גם נוטים לאשפז פחות לעומת
בתי החולים בהם רמת הבירור במלר"ד נמוכה.
שביעות רצון מהשהייה במלר"ד ,בראיון טלפוני שנעשה כשבוע לאחר השחרור ,נמצא כי אי
שביעות הרצון נובעת בעיקר מזמני המתנה ארוכים .בבתי החולים בהם זמן ההמתנה היה
אכן גבוה ,נמצאה גם רמת אי שביעות הרצון גבוהה בהתאמה .חולים אלה לא קיבלו הסבר
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כי זמן השהייה במלר"ד התארך עבורם מאחר ובית החולים נוטה לבצע בירור מקיף יותר של
מצבם הקליני .במידה ובתי חולים עם רמת בירור גבוהה במלר"ד ידריכו את המטופלים מדוע
זמני ההמתנה עבורם מתארכים ,יכול להיות שגם שביעות הרצון בבתי חולים אלה תשתנה
בהתאם.
כמו כן ,הקשישים התלוננו על חוסר בהסברים בנוגע למצבם הקליני .קיימים מחקרים
המדווחים על קשר בין שביעות הרצון לבין האבחנה שנקבעה במלר"ד  38בנתונים שלנו לא
נמצא קשר כזה ,כמו כן לא נמצא קשר בין שביעות הרצון והכרחיות הפנייה.
עמדות הפונים למלר"ד נבדקו במטרה להבין מדוע אנשים במצבי תחלואה קלים מעדיפים
את המלר"ד על פני המרפאה בקהילה .נמצא כי הרוב המכריע של הפונים למלר"ד מאמין
במלר"ד יותר מאשר ברופא הקהילה .כ 75% -מהפונים מאמינים כי המיון עדיף על פני
המרפאה בקהילה גם במצבי תחלואה קלים .כ 93% -מהפונים סבורים שבמלר"ד מאבחנים
טוב יותר ומהר יותר מהמרפאות בקהילה .כל זאת למרות שמרבית הפונים יודעים ומצביעים
על כך שבמלר"ד לא מכירים אותם ואין המשכיות בטיפול )כ .(65%-תפיסות אלה מצביעות
על משבר אימון בין החולים למרפאות המביאות את הקשישים בהמוניהם למלר"ד .על קובעי
המדיניות במערכת הבריאות ובקופות החולים לתת קדימות לשיפור תדמית רופא הקהילה
בקרב הקשישים ועל נוחות הגישה למעבדות ,על מנת למנוע כפל עלויות במערכת הבריאות
ולחשיפת האוכלוסייה הקשישה לאשפוזים שהיו יכולים להימנע.
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נספחים
נספח :1
הגדרות לקיום או אי קיום חלופות טיפוליות בקהילה לאוכלוסיית הקשישים מבוסס על שילוב בין ה-
 Canadian E.D. Triage and Acuity Scale ,CTASועבודת תת-ועדת מומחים בישראל )דוגמאות
למצבים קליניים שהועלו בוועדה(
יכול להיות מטופל
בקהילה

"תחום אפור"

ללא חלופה טיפולית קלינית בקהילה

מקור הנתונים

כאבים בחזה
כל כאב בחזה כתלונה עיקרית
כאבים בחזה עם הקרנה לזרוע /כתף /לסת
הכאב מלווה בכאבי בטן  /מותן
הכאב מלווה בהזעות
כאב ממושך ולוחץ )מכביד(
הכאב מלווה בקוצר נשימה
הכאב מלווה בבחילות והקאות
הכאב חד ופתאומי
הכאב מלווה בפלפיטציות
cordilהכאב לא חלף לאחר נטילת
כאב שחלף עם נטילת ניטרוגליצרין
כאב בחזה עם עבר של
s/p MI / AP / PTCA / CABG / IHD
כאב ממקור שרירי
)חלף לאחר נטילת משככי כאבים(
בבדיקת אקג-איסכמיה,
או אריתמיה חדשה ב-א.ק.ג.

ללא כאבים בחזה

אנמנזה
במלר"ד
ומחלות רקע

בדיקה גופנית

תלונות נשימתיות כדוגמת שיעול וקוצר נשימה
ללא קוצר נשימה

קשיש המדווח על
קוצר נשימה ללא
סימנים אובייקטיביים
)כחלון ,שימוש בשרירי
עזר(

קוצר נשימה שלא מגיב לאינהלציות חוזרות
שיעול דמי
דימום מהאף )מעל יום (1

אנמנזה
במלר"ד

נשימות25 – 16 :
סטורציה מעל 95%

נשימות29 – 26 :
סטורציה- 91% :
95%

קוצר נשימה בבדיקה גופנית )שמוש בשרירי
עזר ,כחלון(..
נשימות מעל  29לדקה
סטורציה מתחת ל91% -
הנשמה ,אינטובציה ,החיאה ,ביצוע סקשיין
עמוק במלר"ד
גוף זר במערכת הנשימה

בדיקה גופנית

פריחה עם דיווח על
קוצר נשימה

עוצמת כאב פחות מ6 -
כאב בטן עם הקאות/
שלשולים פחות מ 3
פעמים

כאבי בטן /התייבשות
מלווה ביותר מ  3הקאות ב  3השעות
מלווה ביותר מ 3
האחרונות יחד עם דיווח על אי מתן
הקאות /שלשול ב3
שתן ב  12שעות אחרונות או התעלפות
ש' אחרונות )וללא
סימנים נוספים(
שלשולים מרובים )מעל  5ב 3שעות
אחרונות(
עוצמת כאב 8-10/10
הפנייה למלר"ד
מלווה במלנה  /הקאה דמית
בחשד לדלקת
בתוספתן
כל דימום גסטרואינטסטינלי
כל כאבי בטן עם
כאב בטן עם צהבת פתאומית
Diverticulosis
ברקע
עצירות ללא יציאת גזים

אנמנזה במלר"ד

עצירות מעל שבוע ללא רקע של
עצירויות
אי מתן שתן ב 12-השעות האחרונות
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יכול להיות מטופל
בקהילה
ללא סימני
דהידרציה/בטן
חריפה/שוק

"תחום אפור"

ללא חלופה טיפולית קלינית בקהילה
סימני בטן חריפה
סמני התייבשות
סמני שוק
כאבי בטן עם ל"ד סיסטולי נמוך מ 100
מלווה בדופק מעל  100או נמוך מ 50

מקור הנתונים
בדיקה גופנית

חום  /סימני זיהום קשה

חום נמוך מ 38.5

עוצמת כאב נמוכה מ 6
כאב המלווה בסימנים
של שפעת

חבלת ראש שהתרחשה
לפני  24שעות ויותר
ובמידה והאדם כשיר
מבחינה קוגניטיבית
)אינו דימנטי(

חום מעל  38.5פחות חום מעל  38.5במשך  5ימים
חום מעל  38.5המלווה באיבוד הכרה
מ  5ימים
זמני /בלבול
חום מעל 40.0
חום 38.5-40.0
חום מתחת ל35 -
חום מעל  38.5המלווה בל"ד סיסטולי
נמוך מ 100
חום מעל  38.5המלווה בהידרדרות
כללית
פריחה פורפורית
סימנים לזיהום קשה בבדיקה גופנית
)לדוגמה :צלוליטיס ,ספסיס ,אורביטל
צלוליטיס(..
חום עם התכווצויות
חום עם סימני שוק )ל"ד נמוך ,בלבול (
חבלת ראש  /כאבי ראש
כאב ראש חד ופתאומי
עוצמת כאב 8-
כאב ראש מלווה באובדן הכרה זמני
10/10
כאב ראש עם הקאות חוזרות )מעל (3
חבלת ראש ללא כל
כאב ראש מלווה בסימנים נויירולוגיים
)טשטוש ראיה ,ירידה במצב ההכרה(..
הסימנים המחמירים
כל כאב ראש עם טשטוש ראיה
חבלת ראש המלווה בבלבול /כאב
חבלת ראש
שהתרחשה לפני 24
מתגבר /הקאות /הפרעות במצב ההכרה
שעות ויותר ובמידה
 GCS /נמוך מ 15
והאדם אינו כשיר
מבחינה קוגניטיבית
)דימנטי(

אנמנזה במלר"ד
בדיקה גופנית

אנמנזה במלר"ד

מערכת השתן
כאב/צריבה במתן שתן
תכיפות ודחיפות במתן
שתן דיווח על כאבים
במותן
עצירת שתן ,בעיות
בחסימת קטטר

ערכי סוכר נמוכים מ
300

אי מתן שתן ב  12שעות אחרונות ללא
בעיה חסימתית

אנמנזה במלר"ד

מקרוהמטוריה

קריאטינין מעל  2.5כאשר אין ברקע
מחלת כליה כרונית) .אי ספיקת כליות
חדשה(

בדיקה גופנית

Hematuria

Acute pyelonephritis, infection of
kidney, Acute renal failure,
hydronephrosis, cystitis, Renal
colic,
ערכי סוכר
ערכי סוכר מעל ) 400או פי  2מהנורמה(
כל הופעה חדשה של סכרת עם הפרעות
במצב ההכרה /הזעות /פלפיטציות /ריבוי
במתן שתן /קטואצידוזיס /הקאות

אבחנות בסוף
מלר"ד

כאבים במותן
המלווים בבחילות /
הקאות

ערכי סוכר 300-400

ערכי סוכר נמוכים מ 50
New onset diabetes

אנמנזה במלר"ד
ובדיקה גופנית

אבחנות בסוף
מלר"ד
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יכול להיות מטופל
בקהילה

"תחום אפור"

ללא חלופה טיפולית קלינית בקהילה

מקור הנתונים

מערכת נוירולוגית  /חושים /הכרה
שינוי/ירידה אקוטי חושית או הכרתית או
מוטורית )ראיה ,שמיעה ,תחושה(
טשטוש פתאומי בראייה  /איבוד ראיה
פתאומי
כל Syncope
כל חשד לפרכוס תוך  24השעות טרם
הפנייה.
סיפור של תנועות בלתי רצוניות.
)קומהAltered mental state ,
סטופור ,בלבול(

בהכרה מלאה

אנמנזה במלר"ד

בדיקה גופנית

איבוד תחושה בפלג גוף
הפרעות בדיבור ,איבוד שמיעה פתאומי
שוק
סיסטולי נמוך מ  80ממ"כ
שוק בבדיקה גופנית

בדיקה גופנית

טראומה )(external injury
כל סיפור של
חבלה/נפילה עם
חשד לנקעים /
פריקות

כל סיפור של נפילה/חבלה עם חשד
לשבר.

אנמנזה במלר"ד

כל נשיכה על ידי בעל חיים

בדיקה גופנית

כל חשד להרעלה

התעללויות
הרעלות

חשיפה לחומר זר המסכנת או עלולה
לסכן חיים )אנפילקסיס ,הרעלה ,עשן,
תרופות ,סמים(
All fractures, crush injuries
Sexual assault
Any physical abuse
נפשי
Suicide attempt / ideation
Acute psychosis / extreme
agitation
Acute delirium
Acute confusional state

אנמנזה במלר"ד

מצבים קיצוניים
Cardio-respiratory arrest

Cardiorespiratory

מצבים מיוחדים
Patients on chronic steroid
treatment with:
Fever / any bleeding/
platelets<20000
symptomatic anemia
)(weakness

חולים כרוניים
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פרק  2סקר פניות פעוטות למלר"ד
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רקע לאוכלוסיית הפעוטות
המחלקה לרפואה דחופה מהווה את שער הכניסה לבית החולים .בשנת  2002נרשמו כחצי
מיליון ביקורים של ילדים מתחת לגיל  15במחלקה זו .שיעור הפעוטות באוכלוסיה כ,10%-
אולם הם מהווים  36%מהפונים למלר"ד ,שיעור של פי  3משיעורם באוכלוסיית הילדים
בארץ .שיעור הביקורים במלר"ד כ  33-פניות ל 100 -ילדים בשנה .מסך הפניות כ28%-
מתאשפזים .שיעור הפונים למלר"ד עלה בקבוצת הגיל  1-4בין השנים  2001ל 2002-בניגוד
למגמה שנצפתה ברוב קבוצות הגיל האחרות . 20 , 19
בדוח זה ניסינו לאפיין את הפעוטות הפונים מבחינה דמוגרפית וקלינית ,לבדוק האם השימוש
במלר"ד באוכלוסייה זו הוא כתחליף לרפואה ראשונית וכן לבחון את שיעורי האשפוז בריבוד
לחומרת מחלה .את השאלות בחרנו לשאול לגבי פניות בגין תחלואה ) 72%מהפניות( ולא
בגין תאונות ופציעות ) 28%מהפניות( ,בדומה למחקרים אחרים מהעולם  .39לכן נכללו בסקר
רק ילדים שפנו בגלל סיבות שאינן תאונות ופציעות עבורן קשה להחליט אם הפנייה למלר"ד
הייתה הכרחית או לא.
בכל ארצות המערב מדווח שאחת הסיבות לעומס על המלר"דים באוכלוסיית הילדים הם
ריבוי של מקרים קלים שיכולים להיות מטופלים בקהילה ) .(primary careבמהלך 3
העשורים האחרונים ,יש מעבר של ביקורים מחולים דחופים ללא דחופים במלר"דים בכל
הגילאים כולל באוכלוסיית הילדים  .8 ,31 ,7 ,43-40שיעור חולי ה primary care -במחקרים נע
בין  32%ל .4 50%-שיעור גבוה זה קיים אפילו במקומות עם ביטוח בריאות כמו הולנד
ואנגליה.
הצפיפות בחדרי מיון העלתה את הצורך לביצוע סיווג דחיפות של חולה )טריאג'( כאשר
בילדים ביצוע טריאז' קשה במיוחד משום שלילדים יכולת מוגבלת לבטא את הסימפטומים
ולפיכך צריך להסתמך על התפיסה של ההורים את המחלה

48 ,47 ,46 ,41 ,45 ,44

 .אחת השיטות

המקובלות לניבוי חומרה של חולים ועקב זה ביצוע טריאז' היא סיווג על פי הThe -
) Canadian Triage and Acuity Scale (CTASשהוא מדד הממיין את הפונים לדחיפות
49 ,50

הטיפול

 .על פי מחקרם של  Beveridgeוחבריו ,קיימת הסכמה גבוהה בין הבודקים

לכלי זה )  (80%=kappaוהוא יכול לשמש להשוואות של תמהיל חולים ,זאת בניגוד
למחקרים אחרים בהם נמצאה הסכמה נמוכה .50
אשפוז בילדים מוציא את הילד ומשפחתו מהמסגרת הרגילה ועשוי להיות כרוך בסיכונים
ולכן פותחו בעולם כלים על מנת להעריך אשפוזים בלתי הולמים ומודלים לניבוי אשפוז
מיוחדים לאוכלוסיית ילדים .אחד הכלים הנפוצים הערכת אשפוז בלתי הולם בילדים הוא ה-
) Pediatric Appropriateness Evaluation Protocol (PAEPהבנוי מ 18-קריטריונים
,31

לחומרת מחלה ואינטנסיביות טיפול המצדיקים אשפוז

 .51מדיווחים מהעולם נראה כי לפי

הכלי  10-30%מהאשפוזים בילדים אינם נחוצים .38, 51-55בארץ במחקר שבוצע בסורוקה ב-
 ,1993נמצא כי  18%של הפניות לא היו הולמות )סה"כ שיעור האשפוז לפי מחקר זה היה
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 .(20%רוב הילדים אושפזו פחות מיומיים ,היו מעל גיל שנה ,היו יהודים ופנו באופן עצמי
למלר"ד .אחוז גבוה יותר של אשפוזים היו זכרים ).55 (p=0.13

הגדרת משתנים מורכבים בסקר הפעוטות
קיום חלופה טיפולית בקהילה )ראה שיטות בתחילת הדו"ח( .וועדת הילדים החליטה כי
סיווג פניות הילדים יסתמך על משתני אנמנזה ,סימנים חיוניים ,בדיקה גופנית ,אבחנות
במלר"ד או חשד לאבחנות אלו על פי אנמנזה ובדיקה גופנית ,טיפולים במלר"ד ובדיקות
עזר) .ראה נספח . (1

ממצאים של אוכלוסיית הפעוטות
תאור אוכלוסיית הפונים למלר"ד בני 1-4
במהלך הסקר נסרקו ב 11-בתי החולים פעוטות בני  1-4שפנו למלר"דים בבתי החולים
המשתתפים בשל מקרי תחלואה .מתוך כלל החולים 6% ,סירבו להשתתף בסקר ו 4%-לא
אותרו לראיון .סה"כ מנתה אוכלוסיית הסקר  1,224ילדים )תרשים .(1
תרשים : 1
הענות בסקר ילדים 1-4
4.0%
6.0%

90.0%
פספוסים

סירובים

משתתפים

הענות הורי הילדים להתראיין הייתה גבוהה בכל בתי החולים ונעה בין  78.3%ל.96.7% -
נספח  2מציג את מאפייני אוכלוסיית הילדים הפונה למלר"דים .כמחצית מהפונים משתייכים
לקבוצת הגיל הצעירה )בני  ,(1-2רק  43%מהפונים היו נקבות ו 78%-היו יהודים.
 73%מהחולים הופנו ע"י גורם רפואי כלשהו כשמתוכם  75%הופנו ע"י הרופא במרפאה.
רוב החולים פנו בשעות הבוקר והערב ) 33%ו  51%בהתאמה( ורק  16%בשעות הלילה.
 15%מהחולים היו ממעמד סוציודמוגרפי נמוך מאד על פי כתובת מגוריהם )על פי מדד ה-
 8% ,(GISמההורים שהתראיינו היו בעלי השכלה עממית בלבד ו 8% -היו ילדים למשפחות
בנות  5ילדים ומעלה.
 58%מהפונים היו מבוטחים בקופת חולים כללית 24% ,היו מבוטחי מכבי 8% ,היו מבוטחים
בלאומית ועוד  8%במאוחדת.
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כ 74%-מאבחנות ביציאה מהמלר"ד היו אבחנות של מחלות זיהומיות .תרשים  2מראה את
התפלגות האבחנות העיקריות בסוף מיון לפי מערכות .החלק הבהיר בכל עמודה הוא נתח
המחלות הזיהומיות בכל מערכת.
תרשים :2
התפלגות אבחנות סוף מיון לפי
מערכות בגוף האדם ותחלואה זיהומית

2.8

urology

4.1

musculoskeletal

4.5

skin

5.8

neurology

15.5

fever

22.5

GI

36.2

respiratory

8.6
40

35

30

25

15

20

other
10

5

0

לשם ביצוע השוואות בין קבוצות פונים בשקלול לחומרה קלינית של הפנייה ,ועדת ההיגוי
רבדה את האוכלוסייה לחולים שפנייתם למלר"ד הכרחית בשל החומרה הקלינית ,לעומת
פנייה לא הכרחית שהייתה יכולה לקבל מענה במסגרת רפואת הקהילה .תרשים  3מציג
את התפלגות הכרחיות הפנייה בסקר 56% .פנו מסיבות הכרחיות 34% ,מסיבות שאינן
הכרחיות וכ 10%-פניות בתחום האפור.

תרשים :3
התפלגות הכרחיות הפנייה למיון

34%

56%
10%

פ נייה הכרחית

שטח "אפור"

פ נייה לא הכרחית

בשלב מוקדם של האנליזה ובשל הדמיון הרב בין אופי הפניות שניתן לטפל בהן בקהילה
לבין אלו שהשתייכו לתחום האפור הוחלט לאחד פניות אלו לצורך העיבודים.
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תרשים  4מתאר את התפלגות פרופורציית החולים לפי פניות הכרחיות ולא הכרחיות.
בתי החולים נבדלו בפרופורציית החולים שפנייתם יכלה להיות מטופלת בקהילה עם
מינימום של  19%בבית החולים עם הפרופורציה הנמוכה ביותר ו 64%-בבית החולים עם
הפרופורציה הגבוהה ביותר.
תרשים :4
פרופורציית החולים לפי הכרחיות הפנייה בימי הסקר ,לפי בתי חולים

100
80
60
40
20
0

64
44
19
ביה"ח עם הפרופורציה הגבוהה
של פניות לא הכרחיות

ממוצע פרופורציות לפי
הכרחיות הפנייה כל בתי
החולים

פנייה הכרחית

ביה"ח עם הפרופורציה הנמוכה
של פניות לא הכרחיות

פנייה לא הכרחית

מאפייני הפעוטות לפי משתנים סוציו-דמוגרפים והכרחיות הפנייה מוצגים בטבלה  .1הקבוצה
של החולים מהמעמד הסוציו כלכלי הנמוך )מס' ילדים גבוה ,השכלת אם נמוכה GIS ,נמוך(
התאפיינה באחוז גבוה יותר של חולים שפנייתם הייתה הכרחית בהשוואה לשאר החולים.
לעומת זאת ,לא היה הבדל באחוז החולים שפנייתם הייתה הכרחית בין יהודים ולא יהודים.
טבלה 1
אפיון חולים לפי משתנים סוציו אקונומיים בריבוד להכרחיות הפנייה
%
פניות לא
הכרחיות

%
פניות הכרחיות
9.0
91.0
100.0

0.06

0.001

0.001

שם משתנה

קטגוריות

N

השכלת האם

עממי
אחר

95
1129

6.2
93.8
100.0

מתחת ל  5ילדים

92
1132

4.7
95.3
100.0

9.8
90.2
100.0

נמוך 1-4
אחר

134
1090

7.5
92.5
100.0

13.7
86.3
100.0

סוג משפחה

חד הורית
אחר

125
1099

9.5
90.5
100.0

10.8
89.2
100.0

0.5

לאום

לא יהודי
יהודי

271
953

22.3
77.7
100.0

22.0
78.0
100.0

0.9

מס' ילדים

GIS

מעל  5ילדים

p-value
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השונות בהתפלגות המצב הסוציו אקונומי בין בתי החולים הייתה גדולה ונעה בין מעמד סוציו
דמוגרפי נמוך של  0.9%במוסד עם מעט חולים במעמד נמוך ,ל 35.5%-במוסד עם ריבוי
חולים מהמעמד הנמוך.
בקרב החולים שפנייתם לא הייתה הכרחית היה שיעור הפניות העצמיות גבוה יותר .עם זאת,
עדיין  68%מהפניות הלא הכרחיות הופנו ע"י גורם רפואי )תרשים .(5
תרשים :5
שיעור הפניות ע"י גורם רפואי לפי הכרחיות הפנייה

עצמי
גורם רפואי

77

68

פנייה הכרחית

פנייה לא הכרחית

120
100
80
60
40
20
0

בבתי חולים שונים שיעור החולים המופנים ע"י גורם רפואי נע בין  62%ל ,83% -ובחולים
שפנייתם לא הכרחית בין  50%ל.80%-
פרופורציית החולים שלא היו חייבים להגיע למיון הייתה גבוהה יותר בקרב הפונים בשעות
הלילה .עם זאת ניתן לראות בתרשים  6שסה"כ היה מיעוט פניות בשעות הלילה גם בקרב
הפניות ההכרחיות וגם בקרב הפניות הלא הכרחיות.
תרשים :6
התפלגות הפונים לפי שעות פנייה ולפי הכרחיות הפנייה
120
13
לילה
ערב
בוקר
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20
53

100
80
60
40

38

27

פנייה הכרחית

פנייה לא הכרחית

20
0

לא נמצאו הבדלים משמעותיים באחוזי הפונים שפנייתם הייתה הכרחית לעומת פנייה לא
הכרחית לפי גיל ,מין ,ארץ לידה ופנייה בסופשבוע )לא מוצג בטבלה(.
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טבלה  2מציגה את אפיון החולים לפי אבחנות .החולים שפנייתם הייתה הכרחית אופיינו
ביותר מחלות רקע ותחלואה אקוטית שלא ממערכת הנשימה ,העיכול או זיהומים וירליים
וחום.
טבלה : 2
אפיון חולים לפי אבחנות מרובד להכרחיות הפנייה

שם משתנה

קטגוריות

אבחנות בסוף מיון
לפי מערכות

N

%
פניות
הכרחיות

לא

%
פניות הכרחיות

P value

0.0001

נשימתי
עיכול

488
293

38.7
26.0

36.0
19.4

זיהומים וירלים ו/או חם

199

22.7

9.2

נוירולוגיה
עור

78
58

0.9
3.0

9.9
5.6

מערכת שלד ועצמות
מערכת שתן ומין

52
37

2.3
1.7

5.3
3.7

פגיעות חיצוניות

49

0.9

6.0

אחר

59

4.0

4.9

אבחנה בסוף מיון
לפי זיהום

אבחנה זיהומית
אבחנה אחר

971
342

82.3
17.7

67.4
32.6

0.01

אבחנות רקע

כן
לא

282
942

16.7
83.3

28.0
72.0

0.0001
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שיעורי אשפוז של פעוטות
אחוזי האשפוז הגולמיים היו שונים גם בין מוסדות ונעו בין  24.5%לבין  51.9%עם ממוצע
של כלל בתי החולים של ) .32.4%תרשים (7
תרשים :7
שיעורי אשפוז של פעוטות לפי בית חולים
60
50
40
30

50.0
32.4

20

24.5

10
0

שיעור אשפוז בביה"ח הגבוה

שיעור אשפוז ממוצע

שיעור אשפוז בביה"ח הנמוך

תרשים  8מציג את אחוזי האשפוז של פעוטות שפנייתם בלתי הכרחית לעומת שאר
הפעוטות לפי בתי חולים .בסה"כ התאשפזו  8.9%מהחולים שפנייתם לא הייתה הכרחית עם
שונות שבין העדר אשפוזים בכלל ובבית חולים אחד .31.0%
תרשים :8
שיעורי אשפוז בחולים שפנייתם לא הכרחית :ממוצע כללי ובתי חולים קיצוניים.
50
40
30
20

31.0

10

8.9
0

0

שיעוא אשפוז בביה"ח הגבוה שיעור אשפוז ממוצע בפניות שיעור אשפוז בביה"ח הנמוך
בפניות לא הכרחיות
לא הכרחיות
בפניות לא הכרחיות

תרשים  9מציג את אחוזי האשפוז עבור פעוטות שפנייתם הכרחית .אחוז האשפוז
באוכלוסייה זו עמד על  .50.7%השונות בין בתי חולים נעה בין  35%ל.64%-
תרשים :9
שיעורי אשפוז בחולים שפנייתם הכרחית :ממוצע כללי ובתי חולים קיצוניים
100
80
60
64.0

50.7

40
35.0

20
0

שיעור אשפוז בביה"ח הגבוה שיעור אשפוז ממוצע בפניות שיעור אשפוז בביה"ח הנמוך
בפניות הכרחיות
הכרחיות
בפניות הכרחיות
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כאמור ,פנייה הכרחית למלר"ד הוגדרה ע"י מגוון מצבים קליניים הדורשים טיפול או השגחה
במלר"ד )נספח  .(1דוגמא למצב כזה היא דהידרציה .על מנת לבדוק האם מעבר לשונות
הנצפית בין בתי חולים לפי הכרחיות הפנייה קיימת שונות בין בתי חולים לפי רכיב ספציפי
מתוך כלל המצבים המגדירים הכרחיות פנייה נבדק כדוגמא הקשר בין מצב דהידרציה
ושיעורי אשפוז לפי מוסדות .גם בבדיקה של מצב ספציפי זה ,ניכרה שונות רבה באחוזי
האשפוז בין בתי חולים עם מינימום של  29%אשפוז בבית החולים בו אשפזו מעט מקרי
דהידרציה ,לעומת מקסימום אישפוז של  88%בבית החולים בו אשפזו הרבה מקרי
דהידרציה.

גורמים המשפיעים על הסיכוי להתאשפז -עיבודים חד ודו -משתניים
בטבלה

3א

ניתן לראות כי בבדיקת שיעורי אשפוז מרובדים להכרחיות הפנייה ,החולים

ממשפחות מרובות ילדים מתאשפזים יותר מאלה עם פחות ילדים כאשר פנייתם הכרחית.
לעומת זאת ,כאשר החולים ממשפחות אלה פנו מסיבות שלא מחייבות הגעה למיון אין הבדל
משמעותי סטטיסטית בשיעורי האשפוז הנמוכים ביותר בשתי הקבוצות.
בריבוד לפי לאום נראה כי פעוטות לא יהודים מאושפזים יותר מיהודים הן כאשר החולים פנו
מסיבות הכרחיות והן כשהסיבות לא הכרחיות.
טבלה 3א:
שיעורי אשפוז לפי משתנים סוציודמוגרפיים בריבוד להכרחיות הפנייה
פנייה הכרחית

פנייה לא הכרחית
שם משתנה

קטגוריה

N

%
אשפוז

P- VALUE

N

%
אשפוז

P- VALUE

לאום

לא יהודי

120

14.2

0.02

151

59.6

0.013

יהודי

417

7.4

536

48.1

<  5ילדים

25

4.0

67

73.1

>  5ילדים

512

9.2

620

48.2

עממי

33
504

12.1
8.7

62

61.3
49.6

נמוך 1-4

47

12.8

אחר

425

8.7

מס' ילדים

השכלת האם

אחר

GIS

0.4

0.5

625
0.4

108

57.0

492

49.0

0.0001

0.08

0.14
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בריבוד לפי גורם מפנה נמצא כי אחוז האשפוז היה דומה כאשר פניית החולה הייתה
הכרחית בלי קשר לפנייה עצמית או גורם מפנה .לעומת זאת ,כאשר החולים פנו מסיבות
בלתי הכרחיות היה הבדל על גבול המובהקות הסטטיסטית בשיעורי האשפוז לפי גורם
מפנה :רק  4.6%מהפונים באופן עצמי אושפזו לעומת פי  2-3כשגורם רפואי הפנה )טבלה
3ב( .חולים שפנו בסופשבוע בשל פניות הכרחיות אושפזו פחות מאלה שהגיעו בימי חול.
טבלה 3ב:
שיעורי אשפוז לפי אפיון הפניה ,מרובד להכרחיות
פניות לא הכרחיות

שם משתנה

קטגוריות

גורם מפנה

עצמי
רופא בקהילה
מוקד חירום
גורם רפואי אחר

174
287
57
18

בוקר )(7-15
ערב )(15-23
לילה )(23-7

143
286
108

10.5
8.7
7.4

כן
לא

143
394

8.4
9.1

שעת פניה

סופ"ש

פניות הכרחיות

N

 %אשפוז

P-VALUE

N

 %אשפוז

P-VALUE

4.6
10.5
12.3
16.7

0.07

161
383
102
41

46.6
52.5
46.1
61.0

0.2

0.7

260
335
92

54.2
48.1
50.0

0.3

0.8

173
514

41.6
53.7

0.006

טבלה 3ג מציגה את הקבצת בתי החולים לפי מאפיינים שונים בריבוד להכרחיות הפנייה.
ניתן לראות כי בפניות לא הכרחיות אחוזי האשפוז גבוהים יותר כשבית החולים לא בבעלות
שרותי בריאות כללית .בפניות הכרחיות שיעורי האשפוז היו גבוהים יותר ככל שמספר
המיטות בתקן ל 1000-פונים היה גבוה יותר וכשבית החולים מוקם בפריפריה .יש לציין כי
הקבצות אלה מזגו בתי חולים עם התנהגות שונה כאשר נמצאה שונות ניכרת בתוך כל
קבוצה של בתי חולים שהייתה אף גדולה יותר מהשונות בין הקבוצות )נתונים פרטניים לבתי
חולים לא מוצגים(
טבלה 3ג:
שיעורי אשפוז בקבוצות של בתי חולים מרובד להכרחיות הפנייה
שם משתנה

קטגוריות

מספר מיטות
בתקן ל1000-
פונים

מיקום בי"ח

בעלות בי"ח

N

פניות לא הכרחיות
%
P-VALUE
אשפוז

0.3

פניות הכרחיות
N

 %אשפוז

P-VALUE

405

47.9

0.06

51.6

נמוך

314

7.3

בינוני

143

10.5

188

גבוה

81

12.4

93

61.3

מרכז

265

6.8

407

47.4

פריפריה

273

11.0

279

55.6

כללית

201

5.0

242

48.4

לא כללית

336

11.3

445

51.9

0.09

0.01

0.04

0.4
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גורמים המשפיעים על הסיכוי להתאשפז :עיבוד רב משתני
טבלה  4מציגה את המודל הרב-משתני לאשפוז ,המבודד את ההשפעה הסגולית של כל
אחד מהמשתנים על ההחלטה לאשפז ,משוקלל לכל המשתנים האחרים במודל כולל משתני
הפרט ומשתנים ברמת בית החולים של בעלות ,מיקום גיאוגרפי ומספר מיטות בתקן ל-
 1000פעוטות שפונים למלר"ד.
כדי להחליט אלו משתנים להכניס ברמת בית החולים בדקנו  5מודלים מתוקננים בסדר עולה
כשכל פעם היו כל המשתנים שנבחרו ברמת הפרט והוספנו משתנה ברמת בית החולים.
 (aהמודל רק עם משתנים ברמת הפרט.
 (bמודל עם משתני הפרט בתוספת היחס של מספר מיטות ל -פעוטות שפנו בשנה .
 (cמודל עם משתני הפרט בתוספת מיקום בית החולים.
 (dמודל עם משתני הפרט בתוספת בעלות בית החולים.
 (eהמודל המלא – עם משתני הפרט ולכל בית חולים מקדם משלו.
להלן טבלת טיב ההתאמה של המודלים ) LLמייצג את לוג הניראות ו DFאלו דרגות החופש(.

מודל

-2 · LL

DF

הפרש הLL

a

1209.6

11

-

הפרש DF

מובהקות

b

1205.3

12

4.3

1

0.038

c

1185.8

13

19.5

1

>0.0001

d

1183.0

14

2.8

1

0.094

e

1177.0

21

6

7

0.540

לפי הטבלה רואים שמודל  cהיה הכי מתאים .המשמעות היא שבהסבר להסתברות פעוטות
להתאשפז ,המיקום של המוסד פריפריה לעומת מרכז ,היה הגורם המשפיע ביותר על
אשפוז .גם לזמינות מיטות ביחס לעומס על המוסד הייתה תוספת הסבר משמעותית .ככל
שמספר המיטות היה גבוה יותר כך שיעורי האשפוז היו גבוהים יותר.אולם מעבר למשתנים
אלה לא היה הבדל מובהק בהוספת בתי החולים הפרטניים.
במודל נמצא ,כי המנבא החזק ביותר להחלטה לאשפז היה הכרחיות הפנייה למיון .מבחינה
סוציו-אקונומית ,מספר רב של ילדים במשפחה נמצא קשור ביותר לאשפוזים .למרבית
האבחנות שלא היו חום בלבד היו שיעורי אשפוז גבוהים יותר בהשוואה לאבחנת חום בלבד.
גם הערכת ההורה את מצבו הכללי של הילד הייתה קשורה בשיעורי אשפוז גבוהים יותר.
מיקום בית החולים בפריפריה וזמינות מיטות גבוהה בתקן ל 1000-פונים היו קשורים
בשיעורי אשפוז גבוהים .בעלות בית חולים לא נמצאה כקשורה לאשפוז באופן מובהק.
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טבלה :4

מודל לוגיסטי למשתנים המשפיעים על ההחלטה לאשפז בקרב הפעוטות
p-value

משתנה

קטגוריות

Odds ratio

חלופה טיפולית

פניות הכרחיות
פניות לא הכרחיות

10.0
1.0

<0.0001

מספר ילדים

מעל 5
מתחת ל5 -

1.8
1.0

0.03

סופשבוע

כן
לא

0.7
1.0

0.05

הערכה עצמית של בריאות בחודש
האחרון

לא טוב
טוב

1.5
1.0

0.06

אבחנה בסוף מיון

עצבים

6.3

0.0001

עיכול

1.9

0.01

שלד ועצמות

2.2

0.04

מערכת השתן

3.5

0.005

אחר

1.5

0.2

נשימתי

1.1

0.8

עור

1.0

0.9

חום בלבד )(ref

1.0

מרכז

0.5

פריפריה

1.0

רציף

1.4

מיקום בית חולים

זמינות מיטות בתקן ל 1000פעוטות
שפנו למלר"ד

לא נמצאו אינטראקציות מובהקות במודל.

0.0001

0.0001
C-Statistic=0.81

53

תאור רמת הבירור במלר"ד
תרשימים 10א ו10 -ב מתארים את הבדיקות ,הבירורים והטיפולים המתבצעים בבתי חולים
שונים בריבוד להכרחיות הפנייה למיון .הממצאים מוצגים כממוצע של כל בתי החולים ,עם
טווח השונות בין בתי החולים לפי שיעור הבדיקות בבית החולים עם מינימום בדיקות ,ובית
החולים עם מקסימום הבדיקות.
תרשים 10א:
פעילות בחולים שפנייתם לא הייתה הכרחית:

אחוזי ביצוע בקרב פניות לא הכרחיות

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ספירת דם

ביוכימיה

תרבית דם

הדמיה

22.9

5.7

0.5

16.9

בית חולים הנמוך

88.9

70

44.6

51.4

בית חולים הגבוה

49.9

22.9

17.6

31.2

ממוצע

תרשים 10ב:
פעילות בחולים שפנייתם הייתה הכרחית לפי בתי חולים

אחוזי ביצוע בקרב פניות הכרחיות

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ספירת דם

ביוכימיה

תרבית דם

הדמיה

17.8

6.7

0

28.8

בית חולים הנמוך

86.1

81

57.7

52.4

בית חולים הגבוה

65.2

49.4

29.5

37.2

ממוצע
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בהשוואת הממוצע הכללי של בדיקות הדם השונות הנלקחות וההדמיות שבוצעו לפעוטות
שהשתתפו בסקר ,ניתן לראות כי מתבצע בירור רב יותר לחולים שפנייתם הכרחית .ההבדל
בלט במיוחד בביצוע בדיקות ביוכימיה )פי  2בדיקות בחולים שפנייתם הכרחית( ופחות
בביצוע ספירת דם )פי  ,(1.3בתרביות דם ) פי  (1.5ובהדמיות )פי .(1.2
השונות שנמצאה בפעילות המיון בין בתי החולים הייתה ניכרת .למשל שיעור ספירות הדם
נע בין  22.9%ל 88.9%-מהחולים שפנייתם לא הייתה הכרחית ,ו 17.8%-עד 86.1%
בחולים שפנייתם הכרחית.
בבדיקה רוחבית של התנהלות בירור בבית חולים )נתונים לא מוצגים( נמצא כי ישנם בתי
חולים בהם שיעור נטילת הבדיקות היה גבוה בכל אחד מסוגי הבדיקות ,הן במקרה של
פעוטות עם פנייה הכרחית והן כשהפנייה לא הכרחית ,ולהיפך ,ישנם בתי חולים שמאופיינים
במיעוט בדיקות הן כשהפנייה הכרחית והן כשאינה הכרחית.
בתרשימים 11א ו11 -ב ,בדקנו את רמת הבירור במלר"ד לעומת ההחלטה על אשפוז
ולעומת זמן השהייה במלר"ד .בבדיקת הקשר בין רמת הבירור במלר"ד לבין הסיכוי
להתאשפז נצפה קשר חיובי ) (r=0.74מובהק ) (p=0.01כלומר נצפתה מגמה בה ככל
שהבירור במלר"ד מעמיק יותר הסיכוי להתאשפז גדל ) .(p=0.01לגבי משך השהייה
במלר"ד ,נצפה קשר חיובי ) (r=0.44לא מובהק ) ,(p=0.21כאשר לוקחים בחשבון  10בתי
חולים מתוך  11בתי החולים )בית החולים ה 11-מוצג בגרף אך לא נכנס בחישוב מקדם
המתאם בשל מספר קטן של חולים וחריגות(.
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תרשים מספר 11א:
הקשר בין *היקף הבירור במלר"ד )במשוחררים( לבין שיעורי אשפוז גולמיים בבתי החולים
2

1.8

1.4

1.2

1

0.8

0.6

מספר בדיקות ממוצע לחולה

1.6

0.4

0.2

0
0.5

0.6

0.3

0.4

שיעורי אשפוז גולמיים

0.2

0

0.1

r = 0.74; P-Value=0.01
*היקף הבירור במלר"ד מתאר את המספר הממוצע לחולה של הבדיקות ס"ד ,ביוכימיה וצילומי חזה שהתבצעו
במלר"ד בקרב הילדים ששוחררו .לא נלקחו בחשבון בדיקות  CT/MRIותרביות דם מאחר והן בדיקות ספציפיות
לאבחנה .הנקודות הכחולות בגר מייצגות כל בית חולי והקו הכתו הוא קו הרגרסיה.

תרשים מספר 11ב:
הקשר בין היקף הבירור במלר"ד לבין זמן השהייה במלר"ד )במשוחררים(
2

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

מספר בדיקות ממוצע לחולה במלר"ד

1.8

0
9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

ממוצע שעות שהייה במלר"ד
r = 0.44; P-Value=0.21
הנקודות הכחולות בגר מייצגות כל בית חולי והקו הכתו הוא קו הרגרסיה.
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תוצאות מתוך ראיון הבית של משוחררים מהמלר"ד
מתוך  1224פעוטות שפנו למלר"ד 828 ,השתחררו ,ומתוכם בוצע ראיון טלפוני ל799-
חולים ) .(96.5%נתוני הראיון לגבי חזרה למיון הוספו לנתוני מחלקת המידע במשרד
הבריאות עבור בתי חולים שלא מעבירים נתונים למחלקה זו.
תרשים  12מציג את שיעורי החזרה למלר"ד לאחר  7 ,3ו 30 -יום לפי ממוצע החזרות בכל
בתי החולים והשיעור המינימלי והמקסימלי לפי בתי חולים.
תרשים :12
שיעורי חזרה למלר"ד תוך  7 ,3ו 30 -ימים :ממוצע ,ביה"ח הנמוך וביה"ח הגבוה.

40

חזרות למלר"ד תוך  72שעות

30

8.4
3.1

אחוז

14.3

20
10
0

ממוצע

בית החולים עם
החזרות הרבות
ביותר

בית החולים עם
החזרות המעטות
ביותר

40

חזרות למלר"ד תוך  7ימים

30

17.7
5.5

אחוז

11.5

20
10
0

בית החולים עם
החזרות הרבות
ביותר

26.7

ממוצע

בית החולים עם
החזרות המעטות
ביותר

חזרות למלר"ד תוך  30ימים

40
30

8.3

אחוז

17.3
20
10

0

בית החולים עם
החזרות הרבות
ביותר

ממוצע

בית החולים עם
החזרות המעטות
ביותר

57

נמצא כי  8.4%חזרו תוך  3ימים 11.5% ,חזרו למיון תוך שבוע מהפניית האינדקס ,וכ-
 17.3%תוך חודש .עוד נמצא כי החזרה למלר"ד היו שונים בין בתי החולים ביחוד בחזרות
המהירות )תוך  7ימים מפניית האינדקס( .אך לא נמצא קשר בין שיעורי האשפוז במוסד
ושיעורי החזרה למיון ,כלומר למשל בבתי חולים שבהם שיעור האשפוז היה נמוך לא היו
יותר חזרות למיון )תרשים  .(13שיעור הפניות החוזרות למיון לפי מצב סוציודמוגרפי מראה
כי אחוז החזרה למלר"ד בקרב פעוטות משוחררים היה דומה בקרב הפונים מהמעמד
הסוציודמוגרפי הנמוך ובין שאר הפונים.
עמדות ההורה כלפי המיון לא ניבו חזרות למיון .רוב הורי הילדים הביעו עמדות חיוביות כלפי
המלר"ד.
תרשים :13
הקשר בין שיעורי חזרה למלר"ד תוך שבוע במשוחררים ושיעורי אשפוז בבתי החולים

0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

שיעורי אשפוז גולמיים

הסתברות לחזרה למלר"ד תוך שבוע במשוחררים

0.2

r = 0.39; P-Value=0.26
הנקודות הכחולות בגרף מייצגות כל בית חולים והקו הכתום הוא קו הרגרסיה.

בבדיקת השתלשלות המחלה  79.5%דווחו כי הבעיה נפתרה 17.9% ,דיווחו כי המשיכה ו-
 2.6%דיווחו על החמרה במחלה .בבדיקה לפי בתי חולים לא הייתה שונות באחוז שדיווח על
החמרה והשיעור היה נמוך .עיקר השונות נבעה משוני בין מוסדות בפרופורציות של החולים
שדווחו שהבעיה נפתרה לעומת דיווח על המשך הבעיה.
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תרשים  14מציג את משך השהייה במלר"ד עבור אוכלוסיית הפעוטות ששוחררו מהמלר"ד.
הנתונים נלקחו ממאגרי המידע האדמיניסטרטיביים של בתי החולים .זמן השהייה הממוצע
עבור משוחררים מהמיון נמצא בסקר כ 2.5 -שעות .בבית החולים עם משך השהייה הארוך
ביותר היה הממוצע  6.2שעות ובבית החולים עם השהייה הקצרה ביותר היה הממוצע 1.3
שעות.
לא ניתן היה לבדוק את משך השהייה במלר"ד עבור פעוטות שאושפזו משום שהמידע
האדמיניסטרטיבי עבורם לא בהכרח תואם את משך שהייתם בפועל במלר"ד.
תרשים :14
זמן שהיה במלר"ד
7
6
5
4
3
2
1
0

6.2
2.5
ביה"ח הגבוה

ממוצע

1.3
ביה"ח הנמוך

שביעות רצון בקרב משוחררים ) תרשים  ( 15נראה כי סה"כ אחוז ההורים לפעוטות שלא
היו שבעי רצון מהטיפול הרפואי היה נמוך ביותר .8.6% :במשתנה אי שביעות רצון מהצוות
הרפואי האחוז היה אפילו נמוך יותר .4.1%:מההסברים הרפואיים ,11.2% :מהתנאים
הפיזיים ,7.7% :מיעילות התהליך 12.4% :ומזמן ההמתנה .19.2%
יש לציין כי קיימת התאמה בין אי שביעות ממשתנה אחד למשתנה אחר )אלפא
קורנבך= 88%עם מגמה דומה בכל המוסדות( .אי שביעות הרצון הגבוהה ביותר הייתה מזמן
המתנה ,עם שונות בין מוסדות שנעה בין  9.2%ל .50%-באותו מוסד בו אי שביעות הרצון
מזמן ההמתנה היה גבוה ,היה אכן זמן ההמתנה ממושך בפועל על פי הנתונים
האדמיניסטרטיבים.
תרשים :15
אחוז הלא שבעי רצון מהמלר"ד לפי טיפול רפואי ,צוות רפואי,

אחוז אי שבעי רצון לפי רכיבים
שונים

60
טיפול רפואי

50

יחס הצוות

40

ההסברים

30

התנאים הפיזיים

20

זמן המתנה

10
0

בית חולים
הסברים רפואיים ,תנאים פיזיים וזמן המתנה ,לפי מוסד
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דיון בממצאי סקר הפעוטות
קיים בספרות תאור של פניות רבות למיון בשל מצבים שלא מחייבים הגעה למיון באוכלוסיית
הילדים שבהגדרתה לרוב אינה אוכלוסיה עם תחלואה חמורה  .8 ,41 ,31 ,7 ,40למרות זאת ,עד
עתה לא היה בישראל מידע לאומי על שיעור הפניות הללו מסך הפניות למיון בפעוטות.
באוכלוסייה זו קיימת בעייתיות בהגדרת מצב שלא מחייב הגעה למיון .יש המכנים פניות כאלו
כפניות שאינן חירום ,מינוריות ,לא הולמות ולא דחופות ,כאשר השוני בטרמינולוגיה מבטא
את הויכוח על תפיסת ה"מיון" .הסקר הנוכחי נעזר בהגדרת הכרחיות הפנייה מבחינה
קלינית ,בהתעלמות מנגישות רופא ושיקולים אחרים שאינם קליניים טהורים ,על מנת לסווג
פעוטות בצורה כוללנית לפי חומרה ולאפשר בדיקת תמהיל חולים לשם ביצוע השוואות.
על פי הסיווג שנקבע בסקר ,נמצא כי  44%מהפניות של הפעוטות היו לא הכרחיות ויכלו
מבחינה קלינית להיות מטופלות בקהילה .בנוסף הייתה גם שונות ניכרת בין בתי החולים.
יתכן והשונות נובעת משוני בזמינות השירותים הרפואיים הראשוניים באזורים שונים ,שוני
באיכות הרפואה בקהילה או שוני בסוג האוכלוסייה הצורכת את השירותים באזורי הניקוז של
בתי החולים .הסקר הנוכחי ,מראה כי כ 2/3-מהפונים שהגיעו למיון מסיבות לא הכרחיות
הופנו ע"י גורם רפואי כלשהו ,ברובם רופא הקהילה .כמו כן ,רוב הפונים פנו בשעות היום
והערב ולאו דווקא בשעות הלילה .גם בעולם פונים מרבית החולים בשעות הפעילות של
המרפאות בקהילה  .56יתרה מזאת ,ידוע גם שהמערכת הרפואית בקהילה מהווה גורם חשוב
ביצירת צריכת מיון .57
בקבוצת הפעוטות מהמעמד הסוציו-אקונומי הנמוך )מאופיין על-פי מספר ילדים גבוה,
השכלת אם נמוכה GIS ,נמוך( נמצא אחוז גבוה יותר של חולים שפנייתם למיון הייתה
הכרחית בהשוואה לשאר החולים .בעולם יש דיווחים סותרים על שימוש במיון על פי מעמד
סוציו-דמוגרפי  61-59כפי שדווח גם בהקדמה של דו"ח זה.
בסקר נמצא כי פרופורציית הילדות הייתה נמוכה יותר בקרב הפונים למיון .גם Rothschild
וחבריו שבדקו את פניות הילדים למלר"ד בי"ח מאיר ב ,1993-מצאו שפרופורציית הילדות
נמוכה יותר ) ,(39%וגם כץ וחבריו מבית החולים סורוקה מצאו רק  40%ילדות בקרב
הפונים למיון  .58 ,55קיימת טענה שאולי פחות ילדות מגיעות למיון משום שההורים מביאים
אותן רק במצב חמור יותר .בסקר שלנו לא נמצא הסבר למספר הילדות הקטן בחומרת
הפנייה.
אוכלוסיית הפעוטות בגילאי שנה עד  4היא אוכלוסיה שמועדת לתחלואה זיהומית ואכן נמצא
בסקר שכשלושת מרבעי הפונים פנו בשל תחלואה זיהומית .גם אבחנות השחרור העיקריות
בסקר של רוטשילד היו בעיקרן זיהומיות.
אשפוז פעוטות כרוך בטראומה לילד ולכל המשפחה .כמו כן קיים סיכון מסוים הכרוך באשפוז
פעוטות בגין זיהומים עם זני חיידקים עמידים ,חרדה וכדומה .לכן ,הימנעות מאשפוז מיותר
חשובה במיוחד בפעוטות בגלל ההשלכות הנפשיות והסיכונים
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 .עם זאת ,ישנם מצבים
60

שמחייבים אשפוז כמו השגחה במצבים קשים .במודל הלוגיסטי שבנינו לגורמים המשפיעים
על אשפוז נמצא כי ההחלטה על אשפוז בפעוטות בארץ נקבעת בעיקר על פי הכרחיות
הפנייה מבחינה קלינית ,כלומר ,השיקולים הקליניים הם המשפיעים העיקריים ונראה כי
ההחלטה על אשפוז פעוטות נלקחת בזהירות .עם זאת ,פעוטות בני משפחות ממעמד
סוציודמוגרפי נמוך מתאשפזים יותר לאחר תקנון לתמהיל החולים .בסקר הנוכחי נמצא כי גם
הערכת ההורים הסובייקטיבית לגבי בריאות הילד השפיעה על החלטת הרופא לאשפז .ממצא
זה תואם נתונים מהספרות . 62
רוב בתי החולים מאשפזים פעוטות בצורה דומה ,אך ישנם מספר בתי חולים חריגים .נראה כי
למרות שהשיקולים הקליניים מובילים בהחלטה על אשפוז עדיין קיימת שונות בין בתי חולים
בהחלטה על אשפוז עבור מקרים בהם הפנייה למלר"ד הייתה הכרחית.
בכל הנוגע לבית חולים נמצא קשר בין שיעור אשפוז לבין מיקום גיאוגרפי של המוסד ומספר
מיטות בתקן ל 1000 -פונים .ככל שמספר המיטות בתקן לאוכלוסיית פונים היה גבוה יותר כך
שיעור האשפוז היה גבוה יותר .בתי חולים הממוקמים גאוגרפית במרכז נמצאו כמגינים
מאשפוז.
בדומה לאשפוז מיותר ,גם שחרור בלתי הולם של פעוט עלול לגרום לאיחור באבחנה ולפגיעה
בטיפול .מדד מקובל בספרות לבעיות בשחרור ממיון הוא שיעור החזרות למיון .שיעור
החזרות למיון תוך שבוע בסקר עמד על  11.5 %שהוא שיעור לא מבוטל .לא נמצא קשר בין
בתי חולים שמאשפזים מעט מהפונים לחזרות מרובות יותר למיון וגם להיפך .דפוס החזרות
למיון בארץ מרמז על כך שהחזרה תוך שבוע היא יותר דפוס התנהגותי תרבותי מאשר
שחרור לא הולם .לא העמדות שהביעו ההורים בראיון עמם בזמן הביקור במלר"ד ולא מעמדם
הסוציו-דמוגרפי הצליחו לנבא חזרה למלר"ד ולא אותרה אוכלוסיית הורים מסוימת שנוטה
לחזור למלר"ד.
באופן כללי הייתה שביעות הרצון מהמלר"דים גבוהה .עם זאת ,משך ההמתנה במלר"ד
נמצא כמשתנה בו שביעות רצונם של הורי הפעוטות הייתה הנמוכה ביותר .יש לציין כי בבית
החולים בו משך ההמתנה היה גבוה בפועל גם אחוז שבעי הרצון מההמתנה היה נמוך
יחסית לשאר בתי החולים ,לפיכך ,יש צורך לעשות מאמצים ולשפר את התהליך על מנת
לקצר את משך השהייה במלר"ד בבית חולים זה .יש לציין כי סה"כ ברוב בתי החולים זמן
השהייה היה קטן מ  3שעות ולא נראה כי בירור של בדיקות דם וצילומי חזה האריכו בצורה
משמעותית את זמן השהייה ב 10-בתי חולים ,אך עדיין הייתה קיימת שונות בשביעות רצון
מזמן ההמתנה וייתכן והדבר נובע משוני בתפישה של אוכלוסיות את זמן ההמתנה או
מההסברים על הנעשה במיון והציפיות מזמן ההמתנה.
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נספחים:
נספח 1
משתנים של סיווג הפונים לפי הכרחיות הפנייה
קטגוריה

פניות הכרחיות

תחום אפור

אנמנזה

קוצר נשימה שטופל באינהלציות ללא שיפור

שלשולים <  3ב 3-שעות טרם הפנייה

משך חום <  10ימים

הקאות <  3ב 3-שעות טרם הפנייה

הגעה בשל התכווצויות

עוצמת כאב < 9

כאבים במותניים

צליעה ללא טראומה ללא חום< 38.5או מגבלה ב

הפנייה לצורך ביצוע ניקור אוזן
צליעה ללא סיפור טראומה עם חום< 38.5
צליעה ללא טראומה עם מגבלה בתנועה
המטוריה
סימנים חיוניים

מצב הכרה מעורפל או חוסר הכרה

אפטיה

סטורציה קטנה או שווה ל 92

סטורציה 93-94

נשימות<55
חום < 40.5
חום > 36
לחץ דם סיסטולי >70
לחץ דם דיאסטולי > 40
בדיקה פיזיקלית סימני שוק
סימני כחלון
סימני מצוקה נשימתית
סימני דהידרציה
התכווצויות
סימני בטן חריפה
מראה טוקסי של הילד
סימני פטכיות
סימנים מנינגיאלים
סימני דימום פעיל
חשד לאבחנות

מנינגיטיס ,התכווצויות ,שיתוק ,אטקסיה,

אורטיקריה

סינקופה ,דימום גסארואינטסטינלי ,המטמזיס,
פריטוניטיס ,חסימת מעיים ,אפנדיציטיס,
אבצס פריטונסילרי ,אבצס רטרופרינגיאלי,
פריאורביטל צלוליטיס ,אבצס רקטלי,
מסטואידיטיס ,ספטיק ארטריטיס,
היפוטרמיה ,סבב אשך ,היפוטרמיה ,פפילדמה
 ,היפוגליקמיה ,חסימת דרכי שתן ,וסקוליטיס,
המופטיזיס ,ARF ,חשד לגוף זר,
נפיחות בפרק עם חום< ,38
צלוליטיס עם חום< 39או ) wbc>15000למעט ,
צלוליטיס בגפה(
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טיפולים במיון

נוזלים או תרופות דרך הוריד

תרופות דרך השריר

הנשמה
החייאה
ניקוז אבצס או קולקציה
הזנה ורידית
חמצן
ניקור אוזן
ניקור מפרק
הוצאת גוף זר
בדיקות

המוגלובין >8

פונדוס ,US ,צילום פרט לצילום חזה,

טסיות > 70000
לויקוציטים < 30000
שקיעת דם< 80
אשלגן <  5.5או אשלגן > 3
נתרן <  145או נתרן > 130
ביצוע של בדיקות :אקג ,CT ,MRI ,דופלר,
מיפוי ,EEG ,גסטרוסקופיה ,אקו,
 ,LPרמות תרופות בדם
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נספח :2
התפלגות אוכלוסיית הילדים בסקר

משתנה

N

%

גיל:
1-2

672

54.9

2-3

333

27.2

3-4

219

17.9

מין:
זכר

698

57.0

נקבה

526

43.0

גורם מפנה:
רופא בקהילה

670

54.8

מוקד רפואי

159

13.0

רופא אחר

59

4.8

עצמי

335

27.4

שעת פנייה:
בוקר

403

32.9

ערב

621

50.7

לילה

200

16.3

מועד הפנייה:
ימי חול

908

74.2

סופשבוע

316

25.8

לאום:
יהודי

953

77.9

לא יהודי

271

22.1

השכלת האם:
עממי/לא למד

95

7.8

תיכון

618

50.7

על תיכון

161

13.2

אקדמי

343

28.1

אשכול סוצידמוגרפי:
נמוך 1-4

155

14.7

5-8

339

32.2

9-12

310

29.5

13-16

173

16.4

גבוה 17-20

75

7.1

מספר ילדים:
1-4

1132

92.5

 5ומעלה

92

7.5
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משתנה

N

%

סוג משפחה:
חד הורית

125

10.2

רגילה

1099

89.8

ביקור במיון ב 6חודשים
כן

422

34.5

לא

797

65.1

אשפוז בחצי שנה אחרונה
כן

194

15.9

לא

1023

84.1

קופת חולים מבטחת:
כללית

709

57.9

מאוחדת

107

8.7

מכבי

294

24.0

לאומית

103

8.4

סוג בי"ח על
כן

608

49.7

לא

616

50.3

מספר מיטות תקן ילדים ל  1000פניות
נמוך

719

58.7

בינוני

331

27.0

גבוה

174

14.3

בעלות מוסדית
כללית

443

36.2

אחר

781

63.8

מיקום גיאוגרפי של ביה"ח
פריפריה

672

54.9

מרכז

552

45.1
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פרק  3סקר פניות חיילי צה"ל למלר"ד
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רקע לאוכלוסיית החיילים
ספק שירותי הרפואה אספקת שירותי הרפואה בצה"ל מתבצעת על ידי חיל הרפואה ,המספק
מגוון שירותי רפואה לחיילים .כמו כן ,חיל הרפואה משמש גם כמבטח הרפואי לאוכלוסייה זו.
שירותי רפואה ראשוניים ,שניוניים ושלישוניים מסופקים באופן ישיר על ידי גורמים צבאיים
אך גם על ידי ספקים אזרחיים .חיל הרפואה מספק שירותי רפואה לחיילי הצבא באמצעות
מרפאות יחידתיות ,מרפאות רב תחומיות ומרפאות מומחים .רפואה ראשונית ניתנת בדרך
כלל על ידי מרפאות היחידה .כאשר חייל נזקק לטיפול רפואי ואינו יכול להגיע למרפאת
היחידה ,הוא יכול להסתייע באחת המרפאות האזוריות בצה"ל .אלה נועדו לתת שירות רפואי
ראשוני לחיילים שבעייתם הרפואית דחופה ואשר מרוחקים ממרפאת יחידתם .חלק
מהמרפאות האזוריות פועלות  24שעות  .63כמו כן ,חלק מן הטיפול הראשוני ניתן על ידי
ספקים אזרחיים בעיקר מרפאות החוץ של בתי החולים ומחלקה לרפואה דחופה )מלר"ד(.
חיל הרפואה מפעיל מתקני אשפוז צבאיים שבהם ניתן לאשפז חיילים לבירור ,לטיפול קצר
טווח ולהשגחה .רפואה שלישונית  ,בעיקר בתחום האשפוז ,ניתנת על ידי בתי החולים
הכלליים.
אוכלוסיית החיילים חיילים המשרתים בצה"ל הם אוכלוסייה בריאה בעיקרה ,הן על פי קבוצת
הגיל שאליה הם משתייכים ,והן בשל תהליך המיון הבריאותי טרם גיוסם ,אך בתקופת
שירותם הצבאי אוכלוסייה זו חשופה לתחלואות רבות ולאורח חיים לא בריא .נתונים מ-
 1988מעידים על שיעורים גבוהים של עישון קבוע בקרב החיילות והחיילים המשתחררים
מהשירות הצבאי) ,כ 26% -ו  46%בהתאמה( ,שיעור גבוה בהרבה יחסית לצבאות של
מדינות אירופיות וארצות הברית  .64אך בשיעורי שנת  1997ניכרת עליה נוספת בשיעור
המעשנים 38% ,בקרב החיילות ו 33% -בקרב החיילים  .65כמו כן ,סקר שבדק 40,518
חיילים משוחררים בישראל מעיד על עליה בשיעורי המשתמשים בסמים ,למרות שהשיעורים
נמוכים מאלה במדינות מערביות .67 ,66
החיילים אשר טרם רכשו חיסון טבעי ,נחשפים לגורמי סיכון רבים ושונים לתחלואה בשל
תנאי מחייה )צפיפות וחשיפה לאזורים גיאוגראפיים חדשים ותנאי אקלים קיצוניים( ,תנאי
תברואה וסניטציה ייחודיים במהלך השירות הצבאי ובשל חשיפה להתנהגויות בריאות שונות.
הפניות בעקבות מחלות מהוות כמחצית מסך הפניות של החיילים למלר"ד  .68-70מבין
המחלות ,התחלואה הזיהומית מהווה בעיה עיקרית בקרב החיילים למרות הירידה בשנים
האחרונות בהיארעות מחלות אלו .עקב השיפור בתנאי התברואה ומתן החיסונים למניעת
זיהומים שונים  .71-73מחקרים שונים הראו שבקרב החיילים התפרצויות של שלשולים
מזיהומים חדים במערכת העיכול והרעלת מזון  ,74-76חצבת  , 73מחלת הכבד הנגיפית מסוג
A

77-79

אחרים

 ,מחלות עור זיהומיות
82

80

מהווים בעיה ונטל כלכלי

ומקרים ספוראדיים של זיהום קרום המוח

81

וזיהומים

84 ,83

 .בנוסף בצבא קיים שיעור נמוך של הופעת הפרעות

נפשיות המתבטאות בדיכאון ,חרדה ופסיכוזה – רובם קשורים להתנסות טראומטית של
החיילים .85-88
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הפנייה למלר"ד חייל יכול לפנות לחדר מיון באמצעות מכתב הפניה מרופא צבאי או באופן
עצמאי .חיילים אשר פנו למלר"ד באופן עצמאי ,מחויבים בתשלום עבור הביקור והם רשאים
להגיש בקשה לכיסוי ההוצאה ,בדיעבד ,באמצעות רופא היחידה .בנוסף לפניות העצמאיות,
כ 10% -מפניות הרופא יוזמו על ידי החיילים עצמם .89
מדי שנה מתקבלות כ 1,275,000 -פניות למרפאות יחידה ו 250,000 -פניות למרפאות
אזוריות בהשוואה ל 105,000 -פניות למחלקה לרפואה דחופה ,כפי שפורסם

בשנתון

הסטטיסטי של חיל הרפואה לשנת  .63 2003מחקרים מראים שמרבית החיילים הופנו הן
למלר"ד
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והן למרפאות מומחים

90

בגין פגיעות או מחלות וסימפטומים קלים שהיה ניתן

לטפל בהם במסגרת המרפאות הצבאיות .עם זאת3.1% ,
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עד 12.6%

84

מכלל החיילים

שביקרו במלר"ד מתאשפזים .קרסו ש .וחבריו  84מצאו כי בין  25.0%ל 50.0% -מהאשפוזים
לא היו מוצדקים כאשר מוצדקות האשפוז נקבעה במלר"ד לפי שני מדדיםAppropriateness :

 91 Evaluation Protocolו.92 Texas Medical Foundation -
שביעות רצון והעדפת המיון בקרב החיילים רפואה ראשונית צבאית שונה מרפואה ראשונית
אזרחית במובנים שונים כגון זמינות השירות ,מידת הניסיון ומומחיות של נותני השירות וכמו
כן האמצעים העומדים לרשות הרופאים .ניתן לשער שחייל יעדיף שירות זמין בכל שעות
היממה ושירות מקצועי שימצא פתרון מהיר ויעיל לבעייתו הרפואית באופן מיידי .מחקרי
שביעות רצון בקרב החיילים מהשירותים השונים רבים ,וממצאיהם לעתים סותרים .בסקר
שהשווה את המלר"ד למרפאות אזוריות נמצא כי המלר"ד הוערך בצורה טובה יותר מאשר
המרפאות האזוריות בהיבטים של מקצועיות הטיפול ,ומאיכות השירות אך לא נמצא יתרון
למלר"ד בהיבטים של זמינות הטיפול ויעילותו  .63מחקר אחר שהשווה את המלר"ד
למרפאות צבאיות ולמרפאת קופת חולים מצא חסרון למלר"ד הן באיכות הטיפול ,זמינותו והן
בנימוס ואדיבות של הצוות המטפל .93
רציונל לסקר חיילים טרם נעשה בארץ סקר רב מוסדי לבדיקת הכרחיות הפנייה של החיילים
לחדי המיון .כמו כן הסקרים שאמדו את שיעורי האשפוז בקרב חיילי צה"ל לא היו משוקללים
לתמהיל החולה.
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השערות בסקר פניות חיילים למלר"ד
מרבית פניות החיילים למלר"ד היו יכולות להיות מטופלות במסגרת הקהילה.
שיעורי האשפוז של החיילים יהיו שונים בין בתי החולים גם לאחר שקלול לתמהיל
החולה.
רוב החיילים יעדיפו את הטיפול במלר"ד בהשוואה לזה במרפאות הצבאיות בשל יתר
מקצועיות במלר"ד ,ריכוז בדיקות ,זמינות מומחים וקבלת טיפול מהיר.

הגדרת משתנים מורכבים בסקר חיילים
הכרחיות הפנייה למלר"ד ראה שיטות בתחילת הדו"ח .וועדת החיילים החליטה להעריך את
הפניה בזמן ההגעה למלר"ד ,אך ורק על סמך התלונות של הפונה ,הבדיקה הפיסיקלית
ותחלואת הרקע ,ללא התייחסות לבדיקות שנעשו במלר"ד ולאבחנות הסופיות במלר"ד.
בנוסף ,אם נמצא צורך לבצע בדיקות כמו  ,MRI, LPאו תרביות דם ,הפנייה הוגדרה ככזו
שצריכה להגיע למיון .ראה נספח  ,1לבעיות ספציפיות של מיון חיילים.
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ממצאים של אוכלוסיית החיילים

הענות החיילים להשתתף בסקר סקר החיילים נערך בחמישה בתי חולים כלליים בלבד,

המספקים שירות שלישוני לחיילי צה"ל .במהלך ימי הסקר פנו  651חיילים למלר"דים של
חמישה בתי חולים בשל מחלה .מתוכם (82.0%) 534 ,הסכימו להשתתף בסקר49 ,
) (7.5%סירבו (7.2%) 47 ,לא אותרו ו (3.2%) 21 -ביקרו יותר מפעם אחת במהלך הסקר
ועל כן לא רואיינו בשנית )תרשים  .(1הענות החיילים להשתתף בסקר בבתי החולים השונים
נעה בין  96.3%לבין  .73.3%בבתי החולים העמוסים יותר שיעור ההיענות היה נמוך יותר.
תרשים :1
התפלגות ההיענות של החיילים להשתתף בסקר
3.2%

7.2%

7.5%

השתתפו
סירוב
פיספוס
חוזרים

82.0%

תיאור אוכלוסיית החיילים הפונים למלר"ד
בתקופת הסקר פנו למלר"ד  221חולים ) (41.4%שפנייתם הייתה הכרחית 283 ,חולים
) (53.0%עם פנייה לא הכרחית ועוד  30חולים ) (5.6%בחום ה"אפור" שהיה קשה לסיווג.
)תרשים .(2
תרשים :2
התפלגות החלופה הטיפולית בקהילה בכלל החולים
41.4%

לא הכרחי
תחום אפור
53.0%

הכרחי
5.6%

החולים השייכים לתחום ה"אפור" היו דומים לחולים עם פנייה לא הכרחית ולכן שתי הקבוצות
סווגו יחד בהמשך העיבודים.
נמצאה שונות בהתפלגות החולים לפי הכרחיות הפנייה בבתי החולים השונים .אחוז הפניות
ההכרחיות נע בין  32.0%מהפונים לבין  63.8%מהפונים )תרשים .(3
תרשים :3
התפלגות הפניה הלא הכרחית לפי בית חולים

68.0%

58.6%

32.0%

41.4%

בית החולים הגבוה

ממוצע

36.2%
63.8%
בית החולים הנמוך

100
80
60
40
20
0

לא הכרחי
הכרחי

מאפיינים סוציודמוגרפיים וצבאיים של החיילים בסקר נכללו  340חיילים ) (63.7%ו194 -
חיילות ) .(36.3%הגיל הממוצע של כל החיילים היה  21.2שנים )סטיית תקן של  4.8שנים(.
70

כ 88.0% -מהפונים היו בשירות צבאי סדיר ועוד  12.0%היו בשירות קבע או מילואים עם גיל
ממוצע של  31שנים )סטית תקן  8.3שנים( .כ 42.6% -מהפונים היו חיילים לא קרביים
לעומת  30.7%קרביים ו  26.7%תומכי קרב )טבלה .(1
נמצא כי הגיל ,המין ,ההשכלה וסטאטוס הצבאי היו קשורים להכרחיות הפנייה בקרב כלל
החיילים הפונים למלר"ד )טבלה  .(1הפונים הצעירים בגילאי  21 – 18פנו יותר מפנייה לא
הכרחית .חיילים פנו פי  1.4יותר מסיבות הכרחיות בהשוואה לחיילות .חיילים בשירות קבע
פנו פי  1.8יותר מסיבות הכרחיות בהשוואה לחיילים בשירות סדיר .חיילים לא קרביים פנו פי
 1.3יותר מסיבות הכרחיות בהשוואה לשאר החיילים .כמו כן חיילים בעלי השכלה על-
תיכונית פנו יותר בשל מחלה הכרחית .לא נמצא קשר בין מעמד סוציו דמוגראפי לחומרת
הפנייה.
נמצא כי החיילים הלא קרביים בהשוואה לחיילים הקרביים או תומכי קרב ,סבלו יותר
ממחלות כרוניות ) 42.8%לעומת  p<0.001 , 25.9%בהתאמה( ,דיווחו על הרגשת בריאות
לא טובה ) 24.2%לעומת  p=0.02 ,15.9%בהתאמה( ,ואושפזו יותר בחצי השנה האחרונה
) 12.1%לעומת  p=0.031 ,6.5%בהתאמה(.
טבלה :1
מאפיינים של חולים לפי משתנים סוציו דמוגראפיים וצבאיים לפי הכרחיות הפנייה
P-value
ההכרחי לעומת
ללא הכרחי

התפלגות )(N

לא הכרחי
התפלגות )(N

הכרחי
התפלגות )(N

(445) 83.3
(89) 16.7

87.9
12.1

76.9
23.1

0.001

מין

זכר
נקבה

(340) 63.7
(194) 36.3

59.1
40.9

70.1
29.9

0.009

ארץ לידה

ישראל
אחר

(445) 83.3
(89) 16.7

85.3
14.7

80.5
19.5

0.146

לאום

יהודי
אחר

(493) 92.3
(41) 7.7

93.6
6.4

90.5
9.5

0.183

השכלה

עממי
תיכון
על תיכוני

(20) 3.8
(427) 81.2
(79) 15.0

3.9
85.1
11.0

3.7
75.7
20.6

0.010

GIS

1-4
5-8
9-12
13-20
חסר

(37) 6.9
(164) 30.7
(137) 25.7
(118) 22.1
(78) 14.6

6.1
30.7
24.6
24.9
13.7

8.1
30.8
27.1
18.1
15.8

0.373

סדיר
קבע  /מילואים

(468) 88.0
(64) 12.0

91.0
9.0

83.6
16.4

0.010

מקצוע צבאי

לוחם
תומך לחימה
לא קרבי

(155) 30.7
(135) 26.7
(215) 42.6

31.7
30.4
37.9

29.2
21.7
49.1

0.026

לינה

צבא – רוב הזמן
צבא– חלק מן הזמן
לינת בית

(305) 58.5
(114) 21.9
(102) 19.6

61.0
20.7
18.4

55.1
23.6
21.3

0.404

חייל "בודד"

כן
לא

(32) 6.0
(500) 93.9

5.5
94.5

6.8
93.2

0.528

קטגוריות

משתנה

מדדים סוציו דמוגראפיים
18-21
גיל
>21

מדדים צבאיים
שירות
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מאפייני פנייה למלר"ד ודפוסי השימוש בשירות רוב פניות החיילים היו בשעות הבוקר והערב
וכ 65.7% -מן החיילים הופנו על ידי רופא .לא נמצא קשר בין חומרת המחלה וגורם מפנה.
נמצא כי  52.1%מהחיילים כבר ביקרו במלר"ד לפחות פעם אחת בחצי השנה שקדמה
לביקור הנוכחי ו  8.6%שאושפזו בחצי שנה האחרונה )טבלה .(2
טבלה :2
מאפייני פנייה ודפוסי שימוש במערכת הבריאות
של החיילים הפונים למלר"ד לפי הכרחיות הפנייה
P-value
ההכרחי
לעומת ללא
הכרחי

התפלגות )(N

לא הכרחי
התפלגות )(N

הכרחי
התפלגות )(N

רופא
עצמי
חובש  /אחר

(351) 65.7
(169) 31.6
(14) 2.6

64.2
34.2
1.6

67.9
28.0
4.1

0.089

יום הפנייה

א' – ה'
ו' – ש'

(437) 81.8
(97) 18.2

82.7
17.3

80.5
19.5

0.515

שעת הפנייה

7 – 15
15 – 23
23 – 07

(237) 44.4
(234) 43.8
(63) 11.8

45.1
44.7
10.2

43.4
42.5
14.0

0.405

(268) 50.2
(266) 49.8

49.2
50.8

50.7
49.3

0.737

(50) 9.4
(484) 90.6

9.9
90.1

8.6
91.4

0.610

משתנה
משתני פנייה למלר"ד
גורם מפנה

קטגוריות

דפוסי שימוש במערכת הבריאות
כן
ביקור במלר"ד ב-
 6חודשים אחרונים לא
אשפוז ב6 -
חודשים אחרונים

כן
לא

מאפייני חולי ומאפיינים קליניים)טבלה  (3נמצא כי כ 33.3% -מהחיילים סבלו ממחלה כרונית
כלשהי .שיעור המחלות הכרוניות בקרב הפונים עם פנייה הכרחית היה גבוה יותר בהשוואה
לאלה עם פנייה לא הכרחית ) 40.0%לעומת  29.0%בהתאמה( .המחלות הכרוניות
השכיחות בקרב החיילים היו אסטמה ) (10.4%וכאבי גב ושלד )) (6.0%תרשים .(4
נמצא כי כ 23.0% -מהפונים הגיעו בגין מחלה חריפה במערכת העיכול כגון שלשולים
והקאות או כאבי בטן 15.2% ,הגיעו עקב מחלות במערכת השתן או מין 12.0% ,עקב מחלה
במערכת הנשימה ועוד  10.3%עקב מחלות עור .כ 47.0% -מכלל האבחנות היו אבחנות
זיהומיות.
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טבלה :3
מאפיינים קליניים של החיילים הפונים למלר"ד לפי הכרחיות הפנייה

התפלגות )(N

לא הכרחי
התפלגות )(N

הכרחי
התפלגות )(N

כן
לא

(178) 33.3
(356) 66.7

28.7
71.3

39.8
60.2

0.008

הרגיש טוב
הרגיש לא טוב

(427) 80.1
(106) 19.9

81.7
18.3

77.8
22.2

0.266

GI
Urology / genital
Respiratory
Skin
Musculoskeletal
Fever
Neurology
Cardiovascular
Psychiatric
Other

(123) 23.0
(81) 15.2
(64) 12.0
(55) 10.3
(45) 8.4
(39) 7.3
(34) 6.4
(34) 6.4
(10) 1.9
(49) 9.2

20.1
12.5
10.5
10.9
11.5
6.7
8.3
7.7
0.6
11.2

27.2
19.0
14.0
9.5
4.1
8.1
3.6
4.5
3.6
6.3

0.000

כן
לא

(251) 47.0
(283) 53.0

42.8
57.2

52.9
47.1

0.021

משתנה
רקע
מחלה כרונית
הרגשת בריאות
בחודש האחרון
אבחנות בסוף מיון
אבחנה לפי
מערכת

אבחנת זיהום
בסוף מיון

P-value
ההכרחי
לעומת ללא
הכרחי

קטגוריות

תרשים :4
התפלגות מחלות כרוניות בקרב החיילים לפי מערכת
4.7
2.31.7
2.6
2.8
2.8
6

10.4
66.7

אחר

עיכול

קרדיווסקולרי

שתן

כאבי ראש

מטבולי

גב  /שלד

נשימתי

ללא

העדפה להגיע למלר"ד
במדגם של  252חיילים ב 3 -בתי חולים ,נבדקה ההעדפה להגיע למלר"ד .החיילים שרואיינו
התבקשו לציין את סיבת העדפתם או אי-העדפתם להיות מטופלים במלר"ד .נמצא כי 239
חיילים ) (94.8%העדיפו את המלר"ד .הנימוקים העיקריים להעדפה הזו היו :מקצוענות המיון
) ,(36.8%זמינותו ונוחותו ) ,(20.9%חומרת המחלה ) ,(16.3%ואי אימון במערכת הרפואית
הצבאית ).(10.0%
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שיעורי אשפוז של חיילים
אחוז האשפוז הגולמי היה  9.4%עם שונות בבתי החולים שנעה מ  6.1%ל17.2% -
)תרשים .(5
תרשים :5
שיעורי אשפוז גולמיים לפי מוסד
30
25
20

17.2
9.4
6.1

שיעור אשפוז בביה"ח
הגבוה

שיעור אשפוז הממוצע

15
10
5
0

שיעור אשפוז בביה"ח
הנמוך

מהחיילים שאושפזו ,כ 33.3% -שוחררו תוך  24שעות כשהשונות בין בתי החולים נעה מ-
 22.2%עד ל.40.0% -
נמצא כי  19.4%מכלל החיילים עם פנייה הכרחית אושפזו בהשוואה ל 2.2% -בקרב אלה
עם פניות לא הכרחיות .(p<0.001) ,שונות האשפוז בין בתי החולים בקרב החיילים עם פנייה
הכרחית נעה בין  15.2%לבין  .(p=0.598) ,27.0%בקרב החיילים ללא פנייה הכרחית,
שיעורי האשפוז נעו בין  0.0%ל.4.9% -
נספח  2מציג תיאור חד משתני של שיעורי האשפוז לפי משתנים שונים .נמצא כי חיילים
בשירות קבע אושפזו פי  2.9בהשוואה לחיילים בשירות סדיר ) .(P<0.000נצפו הבדלים
בשיעורי האשפוז לפי האבחנות בסוף המיון ,כאשר האשפוזים הגבוהים היו בקרב החיילים
עם בעיות במערכות העיכול והנשימה .בקרב החיילים עם אבחנות זיהומיות כאשר הפניות
היו הכרחיות ,נמצא כי הסיכוי להתאשפז היה פי  1.8בהשוואה לחיילים ללא זיהום
) .(P=0.034לא נמצאו קשרים מובהקים בין אשפוז לבין לחימה צבאית ,גורם מפנה ,מצב
סוציו-אקונומי ,או מחלות כרוניות .בסופי שבוע ולילות אושפזו יותר חיילים ,אך ההבדלים לא
הגיעו למובהקות סטטיסטית.
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גורמים המשפיעים על הסיכוי להתאשפז :עיבוד רב משתני
נבנה מודל לוגיסטי רב משתני לניבוי אשפוז לאוכלוסיית החיילים לפי המתואר בשיטות.
נמצא כי מאפייני בית החולים )מיקומו ומידת העומס עליו( לא השפיעו על הסיכוי לאשפוז.
נמצא כי המשתנים הקליניים המעידים על חומרת המצב מנבאים הכי חזק את הסיכוי
להתאשפז .הסיכוי להתאשפז בפניות ההכרחיות היה פי  7.9בהשוואה לפניות הלא
הכרחיות .הסיכוי להתאשפז היה גבוה יותר בקרב החיילים עם אבחנה במערכות העיכול,
הנשימה והלב בסוף מיון .בנוסף למשתנים הקליניים נמצא כי חייל בשירות קבע או מילואים
מתאשפז פי  2.9בהשוואה לחיילים בשירות סדיר והסיכוי להתאשפז בסופי שבוע היה גבוה
מזה שבאמצע השבוע .יכולת הניבוי של המודל הלוגיסטי הייתה גבוהה ).(84.0%
טבלה :4
מודל לוגיסטי למשתנים המשפיעים על ההחלטה לאשפז בקרב החיילים
משתנה

קטגוריות

OR

P value

הכרחיות הפנייה

פנייה הכרחית

7.9

0.000

פנייה לא הכרחית

1.0

קבוצת אבחנה עיקרית

GI

3.3

0.002

בסוף מיון

Cardiovascular

2.8

0.169

Respiratory

2.1

0.105

Other

1.0

כן

1.8

אבחנת זיהום בסוף מיון

0.088

לא

1.0

חומרת מחלה לפי SAPS

רציף

1.2

0.133

שירות צבאי

קבע  /מילואים

2.9

0.007

סדיר

1.0

ו' – ש'

2.1

א' – ה'

1.0

יום הפנייה

0.047

C statistic=0.84

תיאור הסיבות לאשפוז ומשך האשפוז בקרב החיילים ,הממוצע הכללי של ימי האשפוז היה
 3.9עם שונות בין בתי החולים שנעה בין  2.5ל 8.1 -ימים .כאשר הסיבה העיקרית לאשפוז
נקבעה לפי המרכיבים של המדד ) Appropriateness Evaluation Protocol (AEPולפי
הימצאות ממצאים חריגים או חשד למחלות קשות לפי מכתבי סיכום של המלר"ד והאשפוז.
נמצא כי  28.0%מהחיילים אושפזו לצורך קבלת נוזלים או תרופות דרך הוריד24.0% ,
לצורך השגחה 18.0% ,לצורך פרוצדורות כירורגיות 18.0% ,לצורך בירור ובקרב 16.0%
מהחולים לא נמצאה סיבה לאשפוז.
התאמה בין אבחנות נבדקה מידת ההתאמה בין אבחנות המלר"ד ואבחנות שהתקבלו בסוף
אשפוז על מנת לאמוד את מידת הרזולוציה המתקבלת במלר"ד .אומנם מדובר במדגם קטן
של חולים ,נצפה כי בקרב  14.0%מהחולים לא נמצאה התאמה בין האבחנות בסוף מיון
לאלה בסוף האשפוז .החולים עם העדר התאמה בין האבחנות נטו להתאשפז עם אבחנות
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חמורות שבמהלך האשפוז נשללו .אי ההתאמות היו בדיוק האבחנה ופחות במערכת
הנפגעת בגוף .כמו כן נמצא כי  22.0%מהחיילים המאושפזים נכנסו ויצאו מבית החולים ללא
אבחנה .בגליונם נרשמו סימנים וסימפטומים בלבד.
פעילות המלר"ד בקרב החיילים לפי הכרחיות הפניה בפניות ההכרחיות ,היקף הבירור היה
גדול יותר באופן מובהק בשיעורי בדיקות הדם שנעשו אך לא בהדמיות )תרשים  6א 6 ,ב(.
תרשים  6א:
פעילות בחיילים שפנייתם לא הייתה הכרחית:

אחוזי ביצוע בקרב פניות לא הכרחיות

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ספירת דם

ביוכימיה

תרבית דם

הדמיה כל שהי

26.1

18.5

0

42.7

בית חולים הנמוך
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45.1

0

85.3

בית חולים הגבוה

38.7

29.7

0

69.3

ממוצע

תרשים  6ב:
פעילות בחיילים שפנייתם הייתה הכרחית לפי בתי חולים

אחוזי ביצוע בקרב פניות הכרחיות

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ספירת דם

ביוכימיה

תרבית דם

הדמיה כל שהי

41.7

35.4

0

41.4

בית חולים הנמוך

80

75.6

13.8

77.1

בית חולים הגבוה

63.8

57.5

5.4

61.1

ממוצע
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תוצאות מתוך ראיון הבית של משוחררים מהמלר"ד
השתלשלות המחלה נבדקה כשבוע לאחר השחרור מהמלר"ד ,בראיון טלפוני .נמצא כי
בקרב מיעוט של  4.0%בממוצע הבעיה החמירה בעוד בקרב כ 58.2% -מהחולים הבעיה
נפתרה .בקרב כ –  37.8%מן החולים הבעיה המשיכה )תרשים .(7
תרשים :7
התפלגות ההחמרה במחלה בקרב החיילים המשוחררים ממלר"ד
100%
80%

1.2

4.0

38.1

37.8

60%
40%

8.2

44.3

החמרה
נמשכה

60.7

20%

58.2

47.5

נפתרה

0%
בית החולים הנמוך

ממוצע

בית החולים הגבוה
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חזרות למלר"ד לא נמצא קשר בין שיעורי החזרות למלר"ד שבוע לאחר השחרור ושיעורי
האשפוז בקרב בתי החולים השונים .החזרות הממוצעות לבתי החולים היו כ 12.4% -לאחר
שבוע מהשחרור ,כ 24.9% -לאחר חודש וכ 54.1% -לאחר שישה חודשים )תרשים .(8
תרשים :8
התפלגות ההחזרות למלר"ד בקרב החיילים המשוחררים ממלר"ד

חזרות למלר"ד תוך חודש
27.9

24.9

30

21.4

25
20
15

חזרות למלר"ד תוך שבוע

10
5
בית חולים
הגבוה

בית חולים הגבוה

ממוצע

ממוצע

בית חולים
הנמוך

14.9

0

16
14

12.4

12
9

בית חולים הנמוך

8

חזרות למלר"ד תוך חצי שנה
54.6

6

52.9

53.5
53
52.5

בית חולים
גבוה
בית חולים גבוה

ממוצע

2

54.5
54

ממוצע

4

55

54.1

בית חולים
נמוך

10

בית החולים
הגבוה
בית החולים הגבוה

ממוצע
ממוצע

בית חולים
הנמוך

0

בית חולים הנמוך

52

בית חולים נמוך
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עמדות החולים ושביעות הרצון מהטיפול במלר"ד ,בראיון הטלפוני שנעשה כשבוע לאחר
השחרור מהמלר"ד נשאלו החיילים ששוחררו מהמיון על שביעות רצונם מהיבטים שונים
מהטיפול והחוויה במיון .נמצא כי רוב החיילים היו מרוצים מהטיפול הרפואי ומיחס הצוות.
עיקר אי-שביעות הרצון נעוצה בזמן ההמתנה במלר"ד ) 25.0%בממוצע( ,בהסברים שניתנו
) 15.3%בממוצע( ובתנאים פיזיים ) 12.5בממוצע( )תרשים  .(9בנוסף ,נמצא כי החיילים
מעדיפים את המלר"ד על פני המרפאות הצבאיות מבחינת מיומנותו ,טיפולו המהיר בבעיות,
יחס הצוות והמשך המעקב שלאחר הטיפול  .עוד נמצא כי רוב החיילים הביעו עמדה חיובית
כלפי המיון .לא נמצא קשר בין עמדות החיילים כלפי דפוסי השימוש במיון לבין הביקור
החוזר למיון כעבור שבוע ימים או כעבור חודש מהשחרור ממלר"ד.

תרשים :9
אחוז הלא שבעי רצון מהמלר"ד לפי טיפול רפואי ,יחסי צוות רפואי,
הסברים רפואיים ,תנאים פיזיים וזמן המתנה ,לפי מוסד

50
טיפול רפואי

40

יחס הצוות
ההסברים

30

התנאים הפיזיים

20

זמן המתנה

10

אחוז אי שביעות רצון לפי רכיבים
שונים

60

0
בית חולים
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דיון בממצאי סקר החיילים
בארצות מערביות אין כמעט מגע בגילים  18-22עם שירותי בריאות שלישוניים ואילו בישראל
אחוז הפניות למלר"ד מסיבות של מחלה בגילים אלה גבוה במיוחד .זאת כאשר חיילים הם
אוכלוסייה בריאה בהגדרתה .הפניות הרבות של החיילים למלר"ד גורמות ליצירת עומס על
המלר"ד ,וקיים העדר המשכיות בטיפול בחייל .מבין החיילים הפונים למלר"ד ,הרוב המכריע
משתחרר .נשאלת השאלה מה היא הכרחיות הפניות של החיילים למלר"ד .מחקר זה הינו
ניסיון ראשון וייחודי לאפיין קלינית את פניות חיילי צה"ל כהכרחיות או כאלה שניתן היה לטפל
בהן מחוץ לבית החולים.
מוצדקות הפנייה למלר"ד כהן א ,פורת א .וחבריהם  70ערכו סקר לקביעת מוצדקות פניית
החיילים למלר"ד בבית חולים בודד שבו נמצא כי כ 83.0% -מפניות החיילים היו מוצדקות,
אולם קביעה המוצדקות לא מבוססת על כלי מתוקף .בסקר הנוכחי נבדקה הכרחיות הפנייה
באוכלוסיית החיילים אשר פנו למלר"ד לפי המדד הקנדי CTAS
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וועדת מומחים .נמצא כי

כ 53.0% -מפניות החיילים לא היו הכרחיות ,אולם הופנו על ידי גורם רפואי .בעבודה אחרת
על חיילים בדרום נראתה עליה בהיקף הפניות העצמיות למלר"ד  .63יתכן וריבוי בפניות הלא
הכרחיות בקרב החיילים נבע מאילוצים מערכתיים צבאיים כגון מחסור בכלים אבחוניים,
מחסור בתרופות או נהלים מערכתיים כפי שתואר בספרות  .89במחקר אחד נמצא כי הפניות
הלא הכרחיות למיון של חיילים נועדו להחליף מרפאת מומחים ,מכון צילומי רנטגן ומעבדה,
בניגוד לתפקיד העיקרי של המלר"ד שהוא סינון וטיפול מקרי חירום .69
הגורמים המשפיעים על ההחלטה לאשפז נמצא כי המשתנים הקליניים היו המנבאים
העיקריים לאשפוז במודל הלוגיסטי הרב משתני בחיילים .הסיכוי להתאשפז בפניות
ההכרחיות היה פי  7.9בהשוואה לפניות הלא הכרחיות .בנוסף לשיקול הקליני נמצא כי חייל
בשירות קבע או מילואים מתאשפז פי  2.9בהשוואה לחיילים בשירות סדיר במודל המשוקלל
לגיל ותמהיל החולה .ממצא זה מצביע על התייחסות שונה במלר"ד לקצין ,איש קבע לעומת
חייל סדיר .סטיגמות ועמדות שליליות של הצוות כלפי החיילים עלולות להוריד את עירנות
הצוות בטיפול בחייל כפי שתואר בספרות  .96כמו כן נמצא כי הסיכוי לאשפוז גבוה יותר
בסופי שבוע דבר שאולי יכול להעיד על חשש לשחרר חייל בחזרה ליחידה.
לא נמצא קשר בין הסיכוי להתאשפז ולבין רוב המשתנים האחרים שנבדקו לרבות מצב
סוציו-אקונומי כפי שנקבע לפי  ,GISגורם מפנה ,ומקצוע צבאי .גודל בית החולים ,או תקן
המיטות גם הם לא נמצאו משפיעים על ההחלטה לאשפז .עוד נמצא כי השונות בתוך קבוצות
של בתי החולים )לפי גודל ומיקום( הייתה גדולה יותר מהשונות הקיימת בין הקבוצות .בסקר
הנוכחי ההבדלים בין בתי חולים מרכזיים ופריפריים לא הגיעו למובהקות סטטיסטית וכמו כן
העומס על המיון לא הווה גורם לאשפוז יתר באוכלוסיית החיילים.
העדפת החיילים להגיע למלר"ד בסקר הנוכחי נמצא כי רוב החיילים שהעדיפו להגיע למיון
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עשו זאת בשל מקצוענותו ) ,(36.8%זמינותו ונוחותו ) .(20.9בדומה לסקר אחר

נמצא כי
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המלר"ד הוערך בצורה טובה יותר בהשוואה למרפאות האזוריות בהיבטים של מקצועיות
הטיפול ,ואיכות השירות אך גם בהיבטים של זמינות הטיפול.
חזרות לבית החולים :שהן מדד מקובל לאיכות חדר המיון בעולם לא נמצאו קשורות לחומרת
המחלה של החייל ולא לעמדות החייל .לאור הממצאים ,בספק אם "חזרות למלר"ד" יכולות
להוות מדד לאיכות הטיפול בקרב החיילים הפונים למלר"ד.
מגבלות של הסקר על החיילים:
הסקר נערך ב 5 -בתי חולים בלבד ,ויתכן ואינו מייצג את הטיפול בכלל בתי החולים בארץ
הנותנים טיפול שלישוני לאוכלוסיית החיילים.
בסקר הנוכחי לא נלקחו בחשבון הגורמים במרפאות הצבאיות השונות שיכולים להשפיע על
פניית החייל )כגון זמינות השירות ,מידת הניסיון ומומחיות של נותני השירות והאמצעים
העומדים לרשות הרופאים( .מחקרים אחדים ציינו כי ההפניות לחדר מיון נקבעות בעיקר
ממאפיינים של הרופאים המטפלים בחולים

,89

 .95נמצא בספרות כי רופאים חסרי ניסיון,

רופאים עם ביטחון עצמי נמוך היפנו יותר חיילים שפנייתם למלר"ד הייתה לא הכרחית

89

.

העדפת החיילים להגיע למלר"ד בהשוואה למרפאות צבאיות תוארה רבות בספרות.
סיכום
הפניות הקלות המרובות יחסית של חיילים למלר"ד מצביעות על חסר מערכתי בטיפול
בבעיות תחלואה של החיילים ,ומקורה של הבעיה אינו במלר"ד .מבחינת המלר"ד ,השיעור
הנמוך של אשפוזים בקרב המקרים הפחות קשים מעידים על כך שהמלר"ד נאלץ לתפקד
כמרפאה ראשונית .הטיפול הרפואי הניתן במסגרת המרפאות הצבאיות ואיכותו הם הנושאים
הראויים להתייחסות בנושא החיילים.
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נספחים – סקר חיילים

נספח :1
הגדרות לקיום או אי קיום חלופות טיפוליות בקהילה לאוכלוסיית החיילים מבוסס על שילוב בין ה,CTAS -
 Canadian E.D. Triage and Acuity Scaleועבודת תת-ועדת מומחים

יכול להיות מטופל
בקהילה

"תחום אפור"

מערכת הנשימה
ללא קוצר נשימה
היפר -ונטילציה  /היסטריה
)שהגיב לטיפול עם שקית(

חייל שמתקשה לנשום על
פי דבריו עם נשימות מעל
 23לדקה.

מערכת קרדיווסקולארית
כאבים בחזה ללא סימנים
נלווים בכל גיל

לחץ דם סיסטולי 80-85
בזכרים

כאבים בחזה בגיל פחות מ-
 30ללא חשד לאוטם שריר
הלב

מערכת העיכול
דימום רקטלי
טחורים

ללא חלופה טיפולית קלינית בקהילה

•

סימני מצוקה נשימתית )הפסקה נשימתית,הרגשת
חנק,שימוש בשריר עזר ,כחלון ,וכו'( .שיעול דמי ,גוף זר
במערכת הנשימה ,שאיפת עשן ,חשד לפנומוטורקס
ספונטאני.
דיווח על קושי נשימתי שהטיפול בו בקהילה לא צלח.
מחלה ריאתית כרונית עם סימני מצוקה נשימתית.
פריחות  /תגובה אלרגית עם דיווח על מצוקה נשימתית.
נשימות העל  30לדקה
סטורציה על אוויר חדר פחות מ95% -

•
•
•
•
•
•
•

סימני שוק ,אבחנה בכניסה למלר"ד של לחץ דם נמוך
דום לב
חשד למחלה לבבית קשה כגון אוטם לבבי ,פריקרדיטיס וכו'
לחץ דם סיסטולי פחות מ 80-בזכרים ו 75-בנקבות
לחץ דם סיסטולי גבוה מ179 -
דופק פחות מ 45 -בזכרים ו 50 -בנקבות
כאבים בחזה עם סימנים נלווים )כאבים בזרוע ,בלסת ,הזעה,
קושי נשימתי וכו'( בחולים מגיל  30ומעלה
הפרעות חדשות בתרשים ה – א.ק.ג.

•
•
•
•
•

דופק 120-129

•
ממקור

של

שלשולים ו/או הקאות ללא
סימנים נלווים
כאבי בטן
צהבת
מערכת שתן  /כליה  /מין
כאב  /צריבה במתן שתן
אי סדירות במחזור
המטוריה מיקרוסקופית

מערכת נוירולוגית
התעלפות )(syncope
כאבי גב מקרינים לרגל

נפשי
דיכאון  /הפרעות אכילה
זיהומים קשים
Infectious
mononucleosis

שלשולים או הקאות שלוש

•

פעמים ומעלה ב 3 -שעות
האחרונות אך ללא סימני
דהידרציה

•
•
•
•
•

סימני דהידרציה או דיווח על שלשולים או הקאות שלוש
פעמים ומעלה ב 3 -שעות לפני ההגעה למיון עם חולשה /
התעלפות  /ירידה בלחץ דם ו/או צימאון ו/או אי מתן שתן ב-
 12שעות אחרונות
סימני בטן חריפה ,חסימת מעיים
הקאה דמית
דימום רקטלי לא ממקור של טחורים
חשד למחלות קשות כגון אפנדיציטיס ,פריטוניטיס ,אבסס
רקטלי
בליעת חומר רעיל  /מעכל )(corrosive

•

חשד למחלה קשה כגון הידרונסריטיס,
פילונפריטיס ruptured ovarian cyst' ,וכו'
כאבים במותן עם חום
אי מתן שתן ב 12 -שעות האחרונות
Renal colic
המטוריה מקרוסקופית
כאבים באשכים
דימום בהיריון או חשד להפלה
זיהומים קשים באברי מין כגון  PID , orchitis, herpesוכו'

•
•
•
•
•

בלבול אקוטי ,ערפול במצב הכרה ,סטופר ,קומה
שינוי/ירידה אקוטי חושית או הכרתית או מוטורית )ראיה,
שמיעה ,תחושה(
כל חשד לפרכוס תוך  24השעות טרם הפנייה.
פוטו-פוביה
חשד למחלות קשות כגון מנינגיטיס

•
•
•

פסיכוזות
מחשבות אובדניות  /ניסיון אובדני
מצב קטטוני

•

חשד לזיהומים קשים כגון peritonitis, pyelonephritis,
 ,orchitis, meningitis, fasciitisהרפס בעין או באברי מין,

•
•
•
•
•
•
•

נפריטיס,
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דלקת ריאות

אחר
נשלח
מומחים.

להתייעצות

•
•
•
עם

•
•
•

•

 ,צלוליטיס אורביטלית ,צלוליטיס עם חום ,אבססים בעור  /לוע
 /אנוס וכו'
חום מעל  40או מתחת ל – 35
חשד לשוק ספטי
פריחה שלא נעלמת בלחיצה ,פריחה פטכיאלית
 New onset diabetes mellitusאו גלוקוזה מעל  400או
פחות מ 55 -
דימום לאחר ניתוח
הפנייה לצורך דחוף בטכנולוגיה קיימות בבי"ח , :הנשמה,
שטיפת קיבה ,ניקוז ריאתי ,ניקוז אוזן ,הוצאת גוף זר
ממערכת הנשימה או עיכול ,לקיחת תרבית דם ,ביצוע ,CT
 ,EEG ,LP ,MRIדופלר,אקו.
הפניה לצורך טיפול מידי בבית חולים:צורך בעירוי דם ,בטיפול
אנטיביוטי דרך הוריד ,מתן תרופות  ,IVטיפול עם חמצן.
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נספח  2א:
שיעורי אשפוז לפי מאפיינים דמוגראפיים וצבאיים
משתנה

קטגוריות

 %אשפוז

מאפיינים סוציו דמוגראפיים
גיל

18-21

7.9

>21

16.8

זכר

10.0

נקבה

8.3

רווק

8.9

אחר

14.3

ישראל

10.1

אחר

5.6

יהודי

9.7

אחר

4.9

עממי

0.0

תיכון

9.1

על תיכוני

13.9

1-4

10.8

5-8

6.7

9-12

9.5

13-20

6.8

חסר

17.9

סדיר

7.5

קבע  /מילואים

21.9

לוחם

10.3

תומך לחימה

7.4

לא קרבי

11.2

צבא – רוב הזמן

9.2

צבא – חלק מן הזמן

9.6

לינת בית

9.8

מין
מצב משפחתי
ארץ לידה
לאום
השכלה

GIS

מאפיינים צבאיים
סוג שירות
מקצוע צבאי

לינה

P value

0.008
0.504
0.215
0.184
0.305

0.138

0.057

0.000

0.508

0.978
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נספח  2ב:
שיעורי אשפוז לפי מאפייני פנייה ודפוסי שימוש במערכת הבריאות
משתנה

קטגוריות

 %אשפוז

P value

מאפייני פנייה למלר"ד
גורם מפנה

יום הפנייה
שעת הפנייה

רופא

9.9

עצמי

7.7

חובש  /אחר

14.3

א' – ה'

8.2

ו' – ש'

14.4

7 – 15

8.0

15 – 23

9.8

23 – 07

12.7

0.574
0.058

0.499

דפוסי שימוש במערכת הבריאות
ביקור במלר"ד ב 6 -חודשים אחרונים
אשפוז ב 6 -חודשים אחרונים

כן

9.7

לא

9.0

כן

12.0

לא

9.1

0.788
0.501

מאפייני בית חולים
גודל )תקן מיטות(

מיקום

קטן

6.8

בינוני

10.3

גדול

10.2

מרכזי

8.9

פריפרי

10.3

0.512
0.649
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נספח  2ג:
שיעורי אשפוז לפי מאפיינים קליניים של החיילים
משתנה

 %אשפוז

קטגוריות

P value

רקע
מחלה כרונית
הרגשת בריאות בחודש האחרון

כן

9.5

לא

9.3

הרגיש טוב

10.1

הרגשי לא טוב

6.6

0.916
0.273

אבחנה בסוף מיון
אבחנה לפי מערכת

GI
Urology / genital
Respiratory

אבחנת זיהום בסוף מיון

17.1
6.2
14.1

Skin

9.1

Musculoskeletal

4.4

Fever

5.1

Neurology

0.0

Cardiovascular

8.8

Psychiatric

0.0

Other

6.1

כן

12.3

לא

6.7

0.030
0.026
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סיכום של דו"ח ראשון על ממצאי סקר מלר"דים בישראל
סקר חדרי מיון)מלר"דים( מטעם משרד הבריאות נועד למלא חסר במידע בדוק במערכת
הבריאות לגבי אופי הפניות המרובות לחדרי מיון בישראל מבחינה קלינית וסוציודמוגרפית,
ומבחינת היקף הבירור במיון .כמו כן לא היה ידוע האם ההחלטה על אשפוז או שחרור תלויה
בתמהיל החולים .הסקר גם ניסה להבין את התועלות לחולים מפנייה למיון מאחר ובישראל
פיזור השירות הרפואי בקהילה הוא מהטובים בעולם המערבי ולכן אין זה ברור מאליו מדוע
הפניות למיון מרובות כל כך ,כך שקיים כפל שירותים בטיפול בחולים בישראל .בנוסף ,מהווה
המלר"ד שער לבית החולים ונשאלה השאלה האם השונות הניכרת שהייתה ידועה בשיעורי
האשפוז בין בתי החולים נגזרה מהבדלים בתמהיל החולים בלבד.

המחקר כאמור נערך בכמחצית מבתי החולים הכללים בארץ והתמקד ב 3 -אוכלוסיות
נבחרות המהוות צרכניות כבדות של חדרי המיון בישראל מעבר לייצוגם באוכלוסייה וכל
אחת מהן מהווה אוכלוסייה חלשה מסיבות שונות ודורשת תשומת לב מיוחדת )האוכלוסיות
שנבחרו למחקר הן :קשישים בני  75ומעלה ,פעוטות בני  1-4וחיילים(.
איסוף הנתונים היה אקטיבי במשך  24השעות ביממה ונעשה ע"י צוות שהוכשר במיוחד
לאיתור חולים ,לביצוע ראיונות ולאיסוף נתונים מהתיק הרפואי של אוכלוסיית המחקר .כמו
כן ,רואיינו המשוחררים מהמיון בשנית כשבוע לאחר השחרור בנוגע לתוצאות הפנייה
למלר"ד.
חסרונה של דרך איסוף זו היא בכך שהיא כרוכה בעלות גבוהה ולכן בעייתית לאורך
תקופות ארוכות .אולם ,גם בעולם ,בסקרים הבודקים מדדי איכות של בתי חולים בפירוט
קליני מלא ,לא נמצא תחליף לאיסוף מידע פרטני )למשל הפרוייקט  QIPהכולל כ2000 -
בתי חולים בארה"ב ,באירופה ואסיה משתמשים בבודקים שהוכשרו לעבודת קציר התיקים
והמצויים באופן קבוע במוסדות המשתתפים(.
אחת המטרות העיקריות בעיבוד נתוני הסקר הייתה קביעת תמהיל החולים במיון ,קביעה
זו ,קלינית בעיקרה ,הצריכה מינוי תתי וועדות של קלינאים ,מומחי מלר"ד ,ביניהם ראשי
האיגוד המקצועי של רופאי מלר"ד מבוגרים וילדים ,שימיינו את החולים לקשים יותר ופחות.

הכלי שעליו הסתמכו הוא כלי קנדי לביצוע טריאז' הנמצא בשימוש רחב ועבר תיקוף .הכלי
הקנדי הותאם לתנאי הארץ ולחולים קשישים ופעוטות ע"י תתי הועדות .הוחלט לא לכנות
את החולים 'קשים' ו'פחות קשים' ,אלא ,חולים שפנייתם למיון הייתה הכרחית מבחינה
קלינית ,לפי מגבלות הטיפול במסגרת רפואת הקהילה בארץ ,וכאלה שפנייתם יכלה להיות
מטופלת בקהילה .מיון זה ענה על צרכי המחקר .כמו כן נמנענו מלקבוע את נחיצות
האשפוז ,דבר שהיה מצריך ועדה נוספת מטעם רופאי מחלקות בית החולים ונמצא מעבר
למטלות של המחקר הנוכחי .קביעת החלופה הטיפולית הייתה הבסיס של תמהיל החולים
בחדרי המיון.

ממצא מעניין בעיבוד הנתונים היה השיעור הגבוה של ההפניות למיון ע"י רופאי הקהילה.
בכל  3קבוצות הפונים היה שיעור החולים שהגיעו עם הפניית רופא למלר"ד גבוה )בין
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 (65%-80%וזאת גם במקרים שהפנייה למיון הייתה בלתי הכרחית .בקשישים ובילדים
מתוך סה"כ הפניות כ–  50%היו ע"י רופאי המרפאות בקהילה ,והשאר ע"י טר"ם ,רופאי
ביקור בית ,אחיות שקיבלו אישור לשליחת קשישים ממוסדות שונים וכו' .אחוז הפניות
העצמיות היה הגבוה ביותר בחיילים ,אח"כ בפעוטות ,והנמוך ביותר בפונים קשישים.
דיווחים שמצאנו בנושא זה מספרד ומארה"ב הראו מצב הפוך לקיים בארץ ,רק כ– 20%
מהפניות למיון בספרד נעשו באמצעות הפנייה והשאר היו פניות עצמיות .רוב החולים
שבדקנו הגיעו למיון בשעות בהן המרפאות פעילות ,דבר המרמז על כפל שימוש במערכות
בריאות ולא על העדר זמינות של רופא בקהילה .נושא הזמינות של הרופא בקהילה נבדק
במחוז אחד של קופ"ח כללית לגבי קשישים ,ונמצא כי מרבית הפניות היו בשעות שהמרפאה
הייתה פתוחה וכי באותן מרפאות בהן היה יותר זמן רופא לחולה ,הייתה מגמה של יותר
הפניות למיון .הפניות למיון של חולים שפנייתם יכלה להיות מטופלת בקהילה נמצאו בכל 3
האוכלוסיות שנבדקו ושיעורן היה הגבוה ביותר בחיילים ,למעלה מ –  50%אח"כ בילדים
כ-שליש ,ולבסוף בקשישים כ –  .20%יש לזכור שלמרות ששיעור הפניות שהועדה קבעה
כניתנות לטיפול בקהילה היה נמוך יחסית בקשישים ,תוצאת הפנייה כזאת הייתה אשפוז
בשליש מהמקרים בממוצע.

אחת ממטרות הסקר היתה בדיקת הקשר בין הכרחיות הפנייה למצב סוציו-דמוגרפי של
הפונים .נמצא שבישראל ,לעומת דיווחים בספרות ממדינות מערביות אחרות ,לא נמצא
ייצוג יתר של פונים מרמה סוציו דמוגרפית נמוכה בין הפניות הקלות .להיפך ,באוכלוסיית
הפונים למיון היו יותר פונים עם בעיות חמורות .אולם ,יש לזכור ששעורי הפנייה מתוך
האוכלוסיות השונות על פי רמה סוציו-דמוגרפית לא ניתנים להערכה בהסתכלות רק על
אוכלוסיית הפונים למלר"ד אלא רק לאחר הערכת שיעורי הפניות למיון מתוך הקהילה
עצמה וזו אחת המטרות של הדו"ח הבא .בארה"ב,

מצאו חוקרים שחולים ברמה

סוציודמוגרפית נמוכה ,פונים יותר למיון מסיבות של רפואה ראשונית מאחר ואין להם גישה
לשירותי בריאות בקהילה או שאינם יודעים איך לפנות.

בעיבוד הנתונים ,בניסיון להבין את ההחלטה על אשפוז ,מצאנו שחדרי המיון נבדלים
בהשקפת עולמם לגבי תפקיד המיון :מצד אחד של הספקטרום נמצאים בתי חולים
המתייחסים למיון כמקום בו הבירור לגבי החולה צריך להיעשות בצורה הטובה ביותר כך
שההחלטה על אשפוז תהיה המיודעת ביותר ,ומצידו השני של הספקטרום נמצאים בתי
החולים הרואים בחדרי המיון מקום לטיפול דחוף במקרי חירום ,ומעודדים החלטה מהירה
לגבי אשפוז או שחרור .במקרי ספק עושים את הבירור במסגרת מחלקות האשפוז .בבתי
חולים אלה הבירור הוא מינימלי ביותר .שאר בתי החולים נמצאים בין הקצוות שתוארו לעיל.

אין אנו קובעים מהי דרכו הנכונה של המיון ,אבל מסקר זה נובע שאין מדיניות אחידה מנחה
לבתי החולים בארץ וכל בית חולים קובע את דרכו שלו .ההתרשמות שקיים קשר בין הבירור
במיון וההחלטה על אשפוז נבדקה באוכלוסיית הקשישים בתרשים 11א ובילדים בתרשים
11א .באוכלוסיית הקשישים נמצא קשר שלילי בין רמת הבירור והאשפוז :ככל שרמת
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הבירור עולה ,יורד שיעור האשפוז ) .(r=-0.55בבתי חולים שנוטים לבצע בירור מעמיק
במיון ,ההחלטה על האשפוז מסתמכת יותר על ממצאים קליניים וברוב המקרים מפחיתה
את שיעור האשפוז מהמלר"ד .לעומת זאת ,בילדים נמצאה תמונה הפוכה ,היה קשר ישר
חיובי ) (r=0.74בין ביצוע בדיקות במיון לבין שיעורי האשפוז .יתכן ובאוכלוסיית הילדים
הבירור הינו מעמיק יותר על מנת למנוע אשפוזים לא הכרחיים.
לגבי קשישים שיעור האשפוז הממוצע היה  ,65%ונע בין כשליש בחולים שפנו בגלל סיבות
שניתנות לטיפול בקהילה ל 80% -אשפוז בחולים שפנייתם הייתה הכרחית .אולם בשני
המקרים השונות בין בתי החולים הייתה גדולה ביותר .חולים 'קלים' אושפזו בין  20%בבית
החולים שאשפז מעט ל –  70%בבית חולים שנטה לאשפז הרבה .גם בחולים שפנייתם
למיון הייתה הכרחית הייתה שונות שנעה בין  48%ל  86%אשפוז .כמו כן ,מצאנו,
שבמקרים הקלים נטו רוב בתי החולים לאשפז מעט יחסית ,ולעומת זאת במקרים הקשים
היה הממוצע של בתי החולים קרוב יותר לשיעור הגבוה של האשפוז.

אחד הממצאים הבולטים של הסקר היה ההימנעות ברוב בתי החולים מאשפוזים של ילדים
בשל סיבות לא הכרחיות .הממוצע הכללי של אשפוזי ילדים היה ,32.7% ,שהוא כמחצית
שיעור האשפוז של הקשישים .נראה שבמקרים קלים היו מעט אשפוזים של ילדים .ממוצע
האשפוזים הכולל של בתי חולים במקרים הקלים היה  8.9%כאשר בית החולים עם שיעור
האשפוז הגבוה ביותר אשפז בשיעור דומה לבית החולים עם שיעור האשפוז הנמוך ביותר
באוכלוסיית הקשישים .לעומת זאת ,במקרים בהם הפנייה היתה הכרחית ,נמצאה שונות
בין בתי החולים בשיעורי אשפוז של מקרים הכרחיים בין  35%ל  ,64%כאשר ממוצע
שיעורי האשפוז בפעוטות עם פניה הכרחית היה .50.7%
בחיילים היו שיעורי האשפוז הנמוכים ביותר בסקר ובמקרים קלים כמעט ולא היו אשפוזים,
 2.2%בלבד .אולם החיילים אינם מהווים אוכלוסייה להשוואה מאחר ובעיתם הייתה בעיקר
חוסר מערכת יעילה של רפואה ראשונית שתטפל במכלול הבעיות הקלות של החיילים.

המודלים הרב משתניים להחלטה על אשפוז נבנו במטרה להבין טוב יותר את ההחלטה,
כאשר כל אחד מהמשתנים הקשורים בחולה )משתני  (case mixמתחרה עם משתנים
המאפיינים את המוסד .במודל של הקשישים משתני החולה כללו את מציאות החלופה
הטיפולית לפנייתו )פנייה מסיבה הכרחית או לא הכרחית( מדד ה ,SAPS -המתאר את
חומרת מחלתו האקוטית של החולה ,מדד  ,Charlsonהמתאר את מידת מחלתו הכרונית של
החולה ומצבו הסוציודמוגרפי של החולה .נמצא כי המשתנים הקשורים במצבו הקליני של
החולה היו החשובים ביותר בהחלטה על אשפוזו )הסיכוי להתאשפז עם פנייה הכרחית היה
פי  4יותר מהסיכוי עם פנייה קלה ,חולים עם  SAPSגבוה אושפזו פי  2.5יותר מחולים עם
SAPSנמוך ,וחולים עם  Charlsonגבוה אושפזו פי  3יותר מאלה ללא מחלות כרוניות( אבל
גם למשתנים הקשורים במוסד הייתה השפעה על ההחלטה לאשפז .בין המשתנים
המוסדיים שנמצאו בקשר חיובי עם ההחלטה לאשפז היה היחס של זמינות מיטות לעומת
עומס הפניות למיון .כל עליה ביחידה אחת של היחס הזה גרמה
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לעליה של  20%בשיעורי האשפוז ,הקשר הזה נמצא חזק מאד מבחינה סטטיסטית )P-

 .(value<0.001כמו כן ,בהתחשב בזמינות ובתמהיל החולים נמצא יותר סיכוי לאשפוז קשיש
במרכז הארץ לעומת קשיש בפריפריה .לא נמצא בקשישים קשר בין הרמה הסוציודמוגרפית
של החולה וההחלטה על אשפוז ,גם לא ללאום יהודי לעומת לא יהודי.

במודל הרב משתני של הפעוטות נמצא קשר בין הכרחיות הפנייה לאשפוז חזק עוד יותר
מאשר בקשישים :לפעוטות שפנו מסיבה הכרחית היה סיכוי להתאשפז פי  10מאלו שפנו
בגלל סיבה שניתנות לטיפול בקהילה .אולם בילדים היו גם אשפוזים מסיבות
סוציודמוגרפיות :הסיכוי להתאשפז בילדים שבאו ממשפחות מרובות ילדים ,בהינתן כל
המשתנים האחרים במודל ,היה כמעט פי .2
מבחינת משתני המוסד גם כאן הסיכוי להתאשפז היה קשור ביחס זמינות מיטות לעומס על
המיון.

כל עליה ביחידה של היחס הזה העלתה את הסיכוי להתאשפז ב ,40%לעומת

זאת ,מיקום בית החולים כמשתנה מסביר לאשפוז נמצא ביחס הפוך למודל של הקשישים.
בילדים בהינתן מצב זמינות מסוים ופרופיל קליני של הפעוט ,היה סיכוי להתאשפז גבוה
יותר בפריפריה מאשר במרכז .דבר זה אינו מפתיע בהתחשב במרחק שבין המגורים של
הפעוט לבית החולים בפריפריה ,והימנעות משליחת פעוט הביתה במקרים של ספק.

גם במודל הרב משתני של החיילים הייתה מציאות חלופה טיפולית בקהילה הגורם החזק
ביותר בהחלטה על אשפוז .שיעור האשפוז בפניות הכרחיות היה פי  8יותר מאשר בפניות
קלות .להפתעת החוקרים נמצא שבהינתן במודל הכרחיות הפנייה ,האבחנה בסוף מיון
וחומרת המצב הקליני האקוטי ,היה הבדל בסיכוי להתאשפז לפי מעמד החייל בצבא .לאנשי
קבע או מילואים היה פי  3יותר סיכוי להתאשפז מאשר לחייל סדיר .נראה שהסטיגמה
הקשורה בחיילים סדירים המגיעים במספר גדול למיון מסיבות קלות ,קובע גם את מידת
ההתייחסות של המיון אל החיילים.

סביר שגם גילם הגבוה יחסית של חיילי הקבע

והמילואים משנה את מידת ההתייחסות לתלונתם .בראיונות עם החיילים לאחר שחרורם
מהמיון נמצא שרק ב 4% -מהשחרורים התלוננו החיילים על החמרה במצבם לאחר
השחרור מהמיון ,ב –  96%הבעיה נפתרה או נמשכה .נראה שאין באפשרותו של המיון
להחליף מערכת רפואה ראשונית יעילה וזמינה עבור חיילי צה"ל.

העמדות ושביעות הרצון שהביעו החולים הקשישים ,ההורים לפעוטות והחיילי ם לגבי
המיון :יש להדגיש שהעמדות של החולים התקבלו בעת הראיון במיון ,כלומר אין לנו בינתיים
בדו"ח זה את העמדות של החולים שלא בחרו לפנות למיון אלא פנו לרופא המשפחה.
החולים האלה כבר" הצביעו ברגליים" לטובת פנייה למיון .למרות מגבלה חשובה זו נעשה
ניסיון לברר מדוע פנו החולים למיון ולא לרופא בקהילה .התוצאה הייתה שמרבית החולים
) (75%חשבו שהמיון מהווה מקום מועדף גם במקרים לא דחופים .כל החולים כמעט
)למעלה מ ,(90% -חשבו שבמיון מקבלים את חוות הדעת המקצועית ביותר ,שהשירות יעיל
יותר כי הבדיקות נעשות במהירות ובמקום אחד .החולים הכירו בכך שיש צפיפות במיון,
שמחכים זמן רב ושאין המשכיות טיפול ,אבל העמדות הביקורתיות למיון לא שינו את
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הגישה הבסיסית החיובית לטיפול במיון .כך ,ששביעות הרצון בקרב הפונים הייתה גבוהה
ביותר ,ופרט לזמן המתנה ארוך ,חדר המיון הישראלי נתפס כנותן לפונה אליו שירות טוב
ביותר.
העמדות הבסיסיות של הפונים הקשישים למיון יועמדו בהשוואה לחולים שלא פנו למיון.

בראיונות עם חולים בקהילה )קשישים( שלא פנו בחודש האחרון למיון ודומים לפונים בגיל,
מין ופרופיל מחלות כרוניות ,יופיעו בדו"ח מספר  2של חדרי מיון בישראל.

בין מדדי האיכות של בתי החולים הנמדדים בעולם נמצאות חזרות בלתי מתוכננות למלר"ד
כאחד המדדים השכיחים .ההנחה היא שכאשר המלר"ד כשל תהיינה חזרות מרובות למיון.
בארץ נראה כי קיים דגם אחר ,האוכלוסייה רואה את המיון כמקום מועדף לטיפול ולכן
הפניות כל כך מרובות .בקשישים חזרו למיון תןך  7ימים  10.4%מהחולים שזה שיעור
גבוה ביותר ,בפעוטות  ,11.5%ובחיילים כ –  .12.4%אם תילקחנה בחשבון הפניות
החוזרות בעבר של חולים אלה) ,החולים נשאלו בראיון במיון על מספר הפעמים שפנו
למלר"ד בחצי השנה האחרונה( ,נמצאה פרופורציה גדולה ביותר של חולים שפנו בעבר ) כ
 50%של הקשישים הפונים כבר פנו למיון לפחות פעם אחת ב –  6החודשים האחרונים ,כ
–  30%מהפעוטות וכ –  50%מהחיילים( .מספרים אלה רומזים שיש בישראל אוכלוסייה
של חולים ורופאים הבוחרת בפנייה למיון כאופציה קבועה .הבעיה ,אם אכן זו בעיה שיש
להתמודד עמה ,היא מערכתית.
מגבלות הסקר
•

המחקר בוצע רק עבור  3תת אוכלוסיות בתקופת זמן מוגבלת של כשבוע ימים ,ולא
כלל את כלל הפונים למיון.

•

המחקר בוצע ב 13 -בתי חולים מתוך  26בתי החולים הכלליים בישראל ,המוסדות
נבחרו אמנם לפי מיקום גיאוגרפי ,בעלות בית החולים ,בית חולים -על וגודל .עם זאת,
החשיבות של התנהגות בית החולים הספציפי מגבילה את היכולת להקיש מהממצאים
בסקר זה על כלל בתי החולים בישראל.

•

הגדרת הכרחיות הפנייה למיון נעשתה על פי הכלי הקנדי  CTASעם מודיפיקציה
למציאות בישראל .עם זאת ,יש להבין שבדומה לכל מחקר ישנם מקרי false positive

ו false negative -לאחר הסיווג .ועל כן הכלי מתאים להשוואות בין אוכלוסיות ולא
מדויק ברמת הפרט הבודד.
•

לא נכלל בדו"ח זה עיבוד על המשמעות הכלכלית של שימוש במיון במקרים של פניות
שיש עבורן חלופה טיפולית בקהילה.

לסיכום
•

בסקר זה נראה כי קיים כפל שימוש בשירותים בקהילה ובמיון בישראל בדומה למדווח
בארצות מערביות אחרות .נראה שדבר זה קשור בתועלות שיש לרופאים בקהילה
91

משליחה למיון ,לתועלות שיש לחולים מפנייה למיון

המתבטאת בשביעות הרצון

הגבוהה של החולים ,ומהגישה במלרד"ים שעל פי חוק מחויבים לטפל בכל פנייה
שמגיעה למלר"ד .מאחר והחולים שפנייתם לא הכרחית מופנים בשיעור גבוה ע"י
רופאי הקהילה ,יש לבחון האם כדאי להתערב ברמת הקהילה על מנת למנוע את
כפל השימוש בשירותי הבריאות או להשלים עם כפל זה ולמצוא דרכים לטפל במסלול
נפרד בחולים קלים לפי מודל של  walk in clinicבבית החולים או סינון ע"י  triageכפי
שנעשה במקומות אחרים .ההחלטה אם המצב הקיים דורש התערבות היא של קובעי
המדיניות ומעבר לדו"ח זה.
•

יש לבדוק את נושא זמינות המרפאות במחוזות נוספים כמו גם לאפיין את דפוסי
השליחה למיון לפי מצב סוציו-דמוגרפי ) .נושא הדו"ח הבא(

•

הפניות המרובות בשל מצבים קלים יחסית של חיילים למלר"ד מרמזות על חסר
מערכתי בטיפול בתחלואת חיילים .מאחר ומערך הטיפול בחיילים עובר כרגע שינויים
ארגוניים ,התאור המופיע בדו"ח הזה עשוי לעזור בתכנון השינויים הארגוניים שצה"ל
מתכנן לטיפול בפניות של חיילים .

•

השונות הגדולה בשיעורי האשפוז בקשישים שפנייתם לא הייתה הכרחית בין בתי
החולים ,מראה על מדיניות המקלה על אשפוז קשישים בדומה למדווח בספרות .מעבר
למשתנים הקליניים ,משתנים מוסדיים כגון זמינות מיטות ומיקום בית החולים קובעים
במידה רבה את השונות הגדולה בשיעורי האשפוז בקרב קשישים שפנייתם לא
הכרחית .יתכן והתערבות על מנת לאשפז בצורה מושכלת יותר יכולה להתחיל עם
השוואת התוצאות של המוסד הבודד על פי בקשת הנהלתו ,עם תוצאות כלל המוסדות
שהשתתפו בסקר.

•

חדרי המיון הם אתר ראוי לבדיקת מדדי איכות בבתי החולים ואכן מופיעים בספרות
כאתר בדיקה שכיח לאיכות בתי חולים .בישראל ,מאחר והדיווח המנהלי מחדרי המיון
קיים מזה שנים ,כדאי לבצע שדרוג של דיווחים אלה תוך תיקוף על ידי קציר תיקים של
דגימה מתוך החולים ,על מנת לבחון מגמות לאורך זמן ושיפור ביצועים לאחר
התערבויות מתאימות.

הדו"ח הבא )מספר  ( 2של סקר זה יתרכז בממשק שבין בית החולים והקהילה ויתאר את
הגישה של אנשי צוות המיון ואנשי רפואת הקהילה לחדר המיון.17
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